
Sonja Bjork Grant 

Sonja Björk Grant is a barista, roaster, and 
barista trainer from Iceland. She has 
worked in specialty coffee since 1995, 
spending the first 13 years with Kaffitar in 
Iceland as a barista, trainer, and general 
manager, quality control as well as 
creating the company’s extensive training 
materials. In 2008 she founded and ran 
the first third wave cafe and micro 
roastery in Iceland, Kaffismiðja Íslands, 

and after 5 years she sold it to her former business partner. The autumn of 2016 
she will be back in business and has founded a coffee company, Kaffibrugghúsið, 
a cafe, micro roastery and training center. Sonja is one of the pioneers of World 
Barista Championship and other barista competitions that World Coffee Events 
(WCE) organization oversees, and has substantially contributed to the 
development of the competition judging system from the start of the 
championships. She has been involved with judging and organizing 
championships around the world since the year 2000, being a volunteer WCE 
Representative and one of the Head Judges at the WCE Championships last 16 
years. Sonja has been awarded as SCAE’s Trainer/Teacher Of The Year award in 
Europe. A SCAE authorised trainer and travels around the world, giving talks, 
seminars and teaching workshops. Sonja is a past WCE Chairwoman, an advisory 
board member and has been involved with various committees over the years. 
She has been working with SCAE and SCAA and being one of the trainer/teacher 
in WCEP program and Judge Certifications for International judges. 

Lauro Fioretti 

Lauro Fioretti has been involved in the coffee 
industry for 21 years. His passion for coffee 
has been further nourished by extensive 
experience in the field, ongoing training and 
certification, he is an Authorised SCAE 
Trainer and Certifier for nearly all modules of 
the Coffee Diploma.  
First becoming a WBC Certified judge in 2006, 
this was followed by certifying for all other 
WCE Championships and later qualifying as 
World Coffee Events Representative. He is 
leading Nuova Simonelli education center 
and coordinating their Project Development team. 
His career has brought him to over 75 countries creating awareness for and 
promoting speciality coffee around the world. 



 

Vlad Alexandru Buda 

I’m working in hospitality for 12 years, I 
began as bartender and soon I moved to 
the Barista side. I work with specialty since 
2010 and si ce then I’ve been in the World 
Brewers Cup for 3 times- once as a 
competitor and two times as a judge. I’m 
the co-founder of one of the pioneering 
specialty coffee shops in Romania ( Steam 
Coffee Shop). Since 2014 I’m traveling to 
countries in order to help the competitor to 
evolve and I believe is a great mission what I 
a have. I’m a certified WBC & WBrC sensory 
judge and a huuuge fan of filter coffee. 

 

Anita Nagy-Bertok 

Anita Nagy-Bertok is a Barista trainer 
from Hungary.  
She has been involved in the coffee 
industry for 15 years. 
Her coffee journey started when she 
moved to Dublin, Ireland in 2002 where 
she started to work as a barista. 
After gaining experience in a cafe she 
joined Matthew Algie coffee company in 
2007 to share her passion and 
knowledge as a development barista 
trainer.   

Anita became a WCE certified judge in 
2014.  She is Certified as a WBC Sensory, WBRC Sensory and WLAC visual Judge. 
She has judged National and World Championships in different countries. Anita 
is also an AST since 2014 for the Coffee Diploma System in Barista skills, Brewing 
and Sensory modules. 
When she is not around coffee she loves to spend time with her two daughters 
(8) and (2) and her husband. 



Φώτης Βλαχάκης 

Το 2000 ξεκίνησα την πορεία μου στο 
χώρο της εστίασης, στο Ηράκλειο Κρήτης, 
παράλληλα με τις προπτυχιακές σπουδές 
μου στη Σχολή Τεχνολογικών Εφαρμογών 
του Τ.Ε.Ι. Ηρακλείου. Μέχρι το 2009, 
εργάστηκα ως barista, έως ότου και 
επέστρεψα στην Αθήνα. Το 2010 έκανα με 
την οικογένειά μου το πρώτο βήμα στον 
επιχειρηματικό κλάδο με την καφετέρια 
“BRIDGE”, η οποία βρίσκεται στον Πειραιά. 
Το 2013 έλαβα την πιστοποίηση του 
Authorised S.C.A. Trainer (A.S.T.) και από 

τότε διοργανώνω σεμινάρια εκπαίδευσης Barista Skills. Το 2015 επεκτάθηκα και 
στον τομέα της επεξεργασίας καφέ, συνδημιουργώντας με την οικογένειά μου 
την εταιρία “BRIDGE COFFEE ROASTERS”, με έδρα το Νέο Φάληρο. Το καλοκαίρι 
του 2016 έγινα κάτοχος του S.C.A. Coffee Diploma, διοργανώνοντας επιπλέον 
σεμινάρια roasting και brewing skills. Επίσης, πρόσφατα ολοκλήρωσα το 
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Management and Business 
Administration (M.B.A.)» του Τ.Ε.Ι. Αθηνών. Για τρίτη χρονιά συμμετέχω ως 
κριτής στα Πανελλήνια Πρωταθλήματα της S.C.A.  

 

Τάσος Κοδέλλας  
Ο Αναστάσιος Κοδέλλας συμμετέχει για 
δεύτερη φορά ως κριτής στα Πανελλήνια 
πρωταθλήματα.Έχοντας σαν στόχο την 
μετάδοση της γνώσης γύρω από τον 
ποιοτικό καφέ εργάζεται στον τομέα της 
εκπαίδευσης ως Authorized SCA trainer 
και ,διοργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια  
στις κατηγορίες:Introduction to coffee, 
Barista skills , Brewing ,Sensory skills και 
Roasting  του Coffee Skills Program στον 
ελλαδικό χώρο αλλά και στο εξωτερικό. 

Παράλληλα, παρέχει υπηρεσίες Consulting  
και Quality  Control σε χώρους εστίασης 
και εταιρείες καφέ. 



Σωτήρης Κούσης 

Ο Σωτήρης Κούσης δραστηριοποιείται στο 
χώρο του καφέ από το 2006. Το 2014 
κατέκτησε την πρώτη θέση σε πανελλήνιο 
εταιρικό διαγωνισμό ‘barista’. Είναι κάτοχος 
των πιστοποιήσεων του SCA και υπήρξε ένας 
από τους βασικούς διοργανωτές του πρώτου 
Latte Art Throwdown που έλαβε χώρα στην 
Πάτρα. Μεταδίδει το πάθος του για τον καφέ 
καθώς δρα και ως εκπαιδευτής μέσω 
σεμιναρίων σε εργαζόμενους στο χώρο της 
εστίασης. Έχει συμμετάσχει ως εθελοντής 

στο World of Coffee της Βουδαπέστης το 2017, καθώς παράλληλα το ίδιο έτος 
υπήρξε κριτής στο πρώτο πανελλήνιο πρωτάθλημα Roasting. 

 

Πάνος Κωνσταντινόπουλος 

R&D and Network Operation Director 
Coffee Island 

Ο Παναγιώτης (Πολιτικός Μηχανικός, 
MSc) κατέχει τη θέση του Director των 
τμημάτων "Έρευνας και Ανάπτυξης" και 
"Λειτουργίας Δικτύου" στην Coffee 
Island, διοικώντας μια ομάδα 60 
επαγγελματιών που είναι υπεύθυνοι για 
τα περίπου 400 καταστήματα Coffee 
Island σε Ελλάδα και εξωτερικό. 

Είναι Εξουσιοδοτημένος Εκπαιδευτής 
(AST) του SCA, ενώ το 2014 βραβεύθηκε 
από το SCA για τις εκπαιδευτικές του 
υπηρεσίες. Είναι Q-Grader και ηγετικό 
μέλος του πάνελ γευσιγνωσίας της Coffee Island. Ο Πάνος είναι ενεργό μέλος 
του SCA, μέλος της Εκπαιδευτικής Επιτροπής του, μέλος της Συγγραφικής 
Ομάδας του Coffee Skills Program, μέλος του Barista Guild of Europe (ως 
εκπαιδευτής) και κριτής στα Πρωταθλήματα. 



Βαλάντης Λαμπριανίδης 

Ο Βαλάντης Λαμπριανίδης ξεκίνησε την 
πορεία του στο χώρο της εστίασης από 
το 1998, όταν συγχρόνως με τις σπουδές 
του στο marketing και τη διοίκηση 
επιχειρήσεων, άρχισε να εργάζεται ως 
bartender. Ενώ ακολουθούσε με 
ενδιαφέρον και διαρκή εκπαίδευση τον 
κόσμο των spirits, κατάφερε τελικά να 
τον κερδίσει η τέχνη του καφέ. 

Κατά τη διάρκεια της πορείας του ως 
barista και αργότερα ως head barista 
εκπαιδεύτηκε από ειδικούς του χώρου 
σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες, ανθρώπους οι οποίοι έψαχναν να εξελίξουν τις 
μεθόδους παρασκευής του καφέ. Σκοπός τους η βελτίωση των τεχνικών των 
επαγγελματιών και το άριστο αποτέλεσμα στο φλυτζάνι τους. 

Με πάθος για τη διδασκαλία και την αφοσίωση στην παραγωγή ενός 
εξαιρετικού καφέ, τα τελευταία χρόνια ως barista trainer διδάσκει σε διάφορες 
ιδιωτικές σχολές ενώ παράλληλα κάνει σεμινάρια σε πόλεις της Ελλάδος και του 
εξωτερικού με πρωταρχικό στόχο την άμεση προσέγγιση, ενημέρωση και 
εξέλιξη των baristi. 

Σήμερα είναι ιδιοκτήτης της “Valenio”, συμβουλευτικής υπηρεσίας σε ο,τι αφορά 
θέματα του καφέ. "Coffee Consultant" σε επιλεγμένους χώρους καφεστίασης. 

Κάτοχος πολλαπλών διπλωμάτων και πιστοποιήσεων ως "Authorised SCA 
Trainer" και πιστοποιημένος κριτής από το WCEP official World Coffee Events 
program "Certified National Judge", για τα εθνικά πρωταθλήματα καφέ του SCA.  

 

Φρέντυ Πάστρας Mayer 

Ο Φρέντυ σπούδασε Ναυτιλιακά και Διεθνείς 
Μεταφορές.  
Ωστόσο, τον κέρδισε η αγάπη του για τον καφέ.  
Δραστηριοποιείται στο χώρο της μαζικής 
εστίασης από το 2004.  
Υπήρξε ιδιοκτήτης καφέ - εστιατορίου και 
ασχολήθηκε τόσο με το F&B management όσο 
και με τη μαγειρική.  
Σήμερα εργάζεται ως προϊστάμενος παραγωγής 
της Area 51 coffee roasters ενώ παράλληλα είναι 
υπεύθυνος του τμήματος Specialty Coffees της 
Kafea Terra.  



Ειδικεύεται στην αναζήτηση και αγορά πράσινου καφέ, τον ποιοτικό έλεγχο, το 
καβούρδισμα και τις εκπαιδεύσεις. 
Είναι μέλος του Coffee Quality Institute (CQI) και πιστοποιημένος Q-Arabica 
Grader.  
Είναι μέλος του Specialty Coffee Association (SCA), εξουσιοδοτημένος 
εκπαιδευτής (AST) και κάτοχος του SCA Coffee Diploma.  
Κατέχει την πιστοποίηση του World Competitions Educational Program υπό την 
αιγίδα των World Coffee Events ως εθνικός κριτής (γευστικός, τεχνικός και 
οπτικός).  

 

Σταθόπουλος Φώτης 

Ο Σταθόπουλος Φώτης ξεκίνησε να εργάζεται 
στο χώρο του καφέ και της εστίασης με την 
αλλαγή της χιλιετίας , ως barista και 
ιδιοκτήτης καφέ. Παρακολούθησε πολλά 
εκπαιδευτικά σεμινάρια σχετικά με όλα τα 
στάδια της αλυσίδας του καφέ, το bartending 
και του κλάδου της οινοχοοίας στην Ελλάδα 
και το εξωτερικό . Από το 2011 και έπειτα 
εργάστηκε ως freelancer, βοηθώντας άλλες 
επιχειρήσεις εστίασης , στην οργάνωση της 
παραγωγής και του service, εκπαιδεύοντας το 
προσωπικό και καταρτώντας καταλόγους.  
Σήμερα ο χρόνος του μοιράζεται ανάμεσα 
στις δυο μεγάλες του αγάπες το κρασί και τον 
καφέ. Την καλοκαιρινή περίοδο εργάζεται στη 
Σαντορίνη στον τομέα του οινοτουρισμού και 
την χειμερινή περίοδο συνεχίζοντας τη 
συμβουλευτική σε επιχειρήσεις εστίασης.  
Κοινός τόπος σε κάθε του δραστηριότητα είναι πως ο επαγγελματίας της 
εστίασης πρέπει να προσφέρει προσωποποιημένη εμπειρία κάθε φορά που 
σερβίρει μια κούπα καφέ ή ένα ποτήρι κρασί σε κάθε ξεχωριστό επισκέπτη της 
επιχείρησης που εργάζεται. Αυτό επιτυγχάνεται με συνεχή εκπαίδευση και 
ενημέρωση αλλά και υψηλό επίπεδο αφοσίωσης σε αυτό το στόχο.  
Τον τελευταίο καιρό εργάζεται στην Bar Academy  σαν εισηγητής στα σεμινάρια 
του καφέ, ενώ συμμετέχει στα εθνικά πρωταθλήματα καφέ, ως γευστικός κριτής 
σταθερά από το 2014.      

 



Έλσα Ταχαή 

Η Έλσα Ταχαή ξεκίνησε το ταξίδι της στον 
καφέ πριν 8 χρόνια. Απέκτησε γνώσεις και 
εμπειρία από συνεχή σεμινάρια και 
μαθήματα σε Ελλάδα και εξωτερικό. 
Μετακόμισε στη πόλη του Λονδίνου όπου 
και ξεκίνησε τις σπουδές της στον καφέ. 
Ολοκλήρωσε τον κύκλο των μαθημάτων και 
είναι πλέον εκπαιδεύτρια AST του SCA και 
κάτοχος του Coffee Diploma του SCA. Ως 
επίσημο μέλος του SCAE και μετά την 
ολοκλήρωση του World Competitions 
Education Program είναι πιστοποιημένη 
κριτής για τα εθνικά πρωταθλήματα καφέ 
του SCA. Έχει παρακολουθήσει μαθήματα 
από καταξιωμένους ανθρώπους, γνωστούς 
παγκοσμίως, στον χώρο του καφέ. 
Εργάστηκε ως Roaster σε πολύ γνωστή εταιρεία του Λονδίνου, καθώς και ως 
Coffee Manager , Trainer και Head Barista.  
Αυτή τη στιγμή δραστηριοποιείται στην Αλεξανδρούπολη με τη δική της 
επιχείρηση καφέ-εστίασης με την επωνυμία, “3t Coffee Roasters”, 
καβουρδίζοντας Speciality ποικιλίες καφέ.


