Jørn Hafslund,
νικητής
του τίτλου
Παγκόσμιος
Πρωταθλητής
2018-19,
Ostegården της
Νορβηγίας

Όταν κερδίσαμε
το βραβείο Super
Gold, η επόμενη γενιά
μας βρήκε την ώθηση
και την έμπνευση
που χρειαζόταν,
λαχταρώντας έτσι να
φτιάχνει και εκείνη
τυρί στο μέλλον. Μας
δόθηκε η ευκαιρία
να συνεργαστούμε
με καινούργιους
πωλητές σε όλον τον
κόσμο και το μέλλον
φαίνεται πια να
υπόσχεται πολλά.

Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Ε Σ Σ Υ Μ Μ Ε ΤΟΧ Η Σ Σ ΤΟ

gff.co.uk @guildoffinefood #worldcheeseawards

Καθώς το World
Cheese Awards
συνεχίζει να προβάλει τους
μικρούς τυροκόμους σε
κάθε γωνιά του πλανήτη,
είμαι ενθουσιασμένη που οι
διοργανωτές φέρνουν την
εκπληκτική τους εκδήλωση
στην Ιταλία.

ΤΙ ΣΥΜΒΑΊΝΕΙ ΦΈΤΟΣ
Τα βραβεία World Cheese Awards θα
διεξαχθούν στο Μπέργκαμο της Ιταλίας,
την Παρασκευή 18 Οκτωβρίου, ως
μέρος του φεστιβάλ FORME, το οποίο
θα λάβει χώρα από τις 18 μέχρι τις 20
Οκτωβρίου σε μερικές από τις πιο
εμβληματικές τοποθεσίες της πόλης. Με
ένα πρόγραμμα που στοχεύει τόσο σε
καταναλωτές όσο και σε εμπόρους, το
FORME είναι μια τριήμερη γιορτή για
ό,τι έχει να κάνει με τα γαλακτοκομικά
και φέτος θα ενσωματώσει το B2Cheese,
ένα διεθνές φεστιβάλ τυριού.

Cathy Strange,
Παγκόσμια
αγοραστής
τυριών της
Whole Foods
Market, ΗΠΑ

ΤΙ ΕΊΝΑΙ Ο ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ
WORLD CHEESE AWARDS

Τα ρεκόρ συμμετοχών αναμένεται
να σπάσουν για άλλη μια χρονιά.
Ενώ θα λαμβάνει χώρα στην Ιταλία
η 32η επέτειος του διαγωνισμού, ο
κόσμος θα παρακολουθεί σε ζωντανή
παγκόσμια μετάδοση μέσω του WCA
TV τους καλύτερους γευσιγνώστες του
τυριού, καθώς θα αξιολογούν όλες τις
συμμετοχές σε μία ημέρα.

Ως μια πραγματικά παγκόσμια εκδήλωση για το τυρί,
ο διαγωνισμός World Cheese Awards φιγουράρει στο
ημερολόγιο κάθε λάτρη του τυριού, συγκεντρώνοντας
τυροκόμους, πωλητές, αγοραστές, καταναλωτές και
σχολιαστές τροφίμων από όλον τον κόσμο εδώ και
πάνω από τρεις δεκαετίες.
Είναι ο μεγαλύτερος διαγωνισμός του κόσμο
αποκλειστικά για τυριά. Το 2018, προσέλκυσε
σχεδόν 3.500 συμμετοχές από περισσότερες από
41 διαφορετικές χώρες σε έξι ηπείρους, οι οποίες
αξιολογήθηκαν από μια διεθνή κριτική επιτροπή
αποτελούμενη από 250 γευσιγνώστες από 29
διαφορετικά έθνη.
Οι κριτές του World Cheese Awards τιμούν την
παράδοση, την πρωτοπορία και την αριστεία στην
παρασκευή τυριού, με το να επιδεικνύουν στους
πωλητές όλου του κόσμου το καλύτερο τυρί της
χρονιάς. Παράλληλα, συνεχίζουν να ελκύουν το
ενδιαφέρον των καταναλωτών και μια αυξανόμενη
όρεξη για προϊόντα εξαιρετικής ποιότητας.

Το Μπέργκαμο θα
αποτελέσει τη βάση
μιας επικής συγκέντρωσης
από τυριά και λάτρεις του
τυριού για την τέταρτη
Francesco Maroni,
επέτειο της εκδήλωσης
πρόεδρος του
FORME, που συμπίπτει με την Progetto FORME,
Ιταλία
υποψηφιότητα της πόλης μας
στο Δίκτυο Δημιουργικών
Πόλεων της UNESCO.
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ΤΙ ΑΝΑΖΗΤΟΎΝ ΟΙ ΚΡΙΤΈΣ
Οι κριτές χωρίζονται σε ομάδες των τεσσάρων, για να εντοπίσουν τα τυριά που αξίζουν να λάβουν ένα χάλκινο,
αργυρό ή χρυσό βραβείο. Εξετάζουν τον φλοιό και το σώμα του τυριού, το χρώμα, τη σύσταση, την πυκνότητα
και, πάνω απ’ όλα, τη γεύση του.

Eleonora Borgonovi,
εξαγωγέας και
σύμβουλους, Brazzale
Spa της Ιταλίας

Το World Cheese Awards είναι
η πιο σημαντική εκδήλωση
για τυροκομικές επιχειρήσεις σε
παγκόσμια κλίμακα. Ανακάλυψα ότι
αποτελεί μια φανταστική ευκαιρία
να γνωρίσω ειδικούς του τυριού
και φίλους από όλον τον κόσμο, να
κάνουμε επαγγελματικές επαφές
και να μοιραστούμε τις απόψεις μας
σχετικά με τον κλάδο μας για
την επόμενη χρονιά.

ΓΙΑΤΊ ΝΑ ΠΆΡΩ ΜΈΡΟΣ ΣΤΟΝ
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌ
ΑΥΞΗΜΈΝΕΣ ΠΩΛΉΣΕΙΣ και

Οφέλη από την προβολή στον

Έκθεση μέσω της

ΔΙΕΘΝΉΣ ΑΝΑΓΝΏΡΙΣΗ του

διεθνή τύπο

δραστηριότητας σε μέσα

τυριού σας

Πάνω από 2

κοινωνικής δικτύωσης

ΔΙΣΕΚΑΤΟΜΜΎΡΙΑ ΕΥΚΑΙΡΊΕΣ

Πάνω από 24.800 ακόλουθοι

προβολής το 2018*

στο Twitter και 9.200
στο Instagram**, που
ενημερώνονται για όλα τα
τεκταινόμενα μέσω του
#WORLDCHEESEAWARDS
*Ο αριθμός βασίζεται στον μέσο όρο τηλεοπτικών προβολών,
ακροατών ραδιοφώνου, έντυπες κυκλοφορίες, μοναδικούς
μηνιαίους επισκέπτες στο Ίντερνετ και ακόλουθους σε μέσα
κοινωνικής δικτύωσης.
** Λογαριασμοί του Guild of Fine Food σε Twitter και Instagram

Δηλώστε συμμετοχή μέσω
Ίντερνετ στο GFF.CO.UK/WCA
Προθεσμία δηλώσεων
συμμετοχής: 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΊΟΥ
2019 (εκτός αν συμπληρωθεί το
όριο συμμετοχών πριν από αυτήν
την προθεσμία, προτείνουμε να
δηλώσετε νωρίς συμμετοχή)

BBC Breakfast,
5 November 2018
Bergens Tidende,
3 November 2018
(Norway)

The Sunday Telegraph,
2 December 2018

Food & Travel,
January 2019

vanityfair.it,
15 November 2018 (Italy)

The New York Times,
27 June 2018 (USA)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΊΑ: worldcheese@gff.co.uk | +44 (0) 1747 825 200

ΤΡΌΠΟΣ ΔΉΛΩΣΗΣ

Οι παρακάτω χώρες μπορούν να στείλουν παστεριωμένα και μη
παστεριωμένα τυριά:
Χώρες της ΕΕ, Ανδόρα, Αυστραλία, Καναδάς, Ισλανδία, Νέα Ζηλανδία, Νορβηγία, Ελβετία,
Ηνωμένες Πολιτείες

ΣΥΜΜΕΤΟΧΉΣ
1. Δηλώστε συμμετοχή μέσω Ίντερνετ στο
GFF.CO.UK/WCA (προτείνουμε να το
κάνετε νωρίς).
2. Τα έγγραφα συμμετοχής είναι διαθέσιμα
στο Ίντερνετ στα Γαλλικά, Ιταλικά,
Πορτογαλικά, Ισπανικά και Ελληνικά.
3. Πληρώστε μέσω του ηλεκτρονικού
λογαριασμού σας.
4. Περιμένετε μέχρι να έρθουν οι
ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ μέσω email και
παραδώστε τα προϊόντα σας στο σημείο
συγκέντρωσης που θα σας ανατεθεί. Σε
αυτό το μήνυμα θα καθοριστεί το μέγεθος
των δειγμάτων, το οποίο θα κυμαίνεται
μεταξύ 500 γραμμαρίων και 2 κιλών,
εκτός αν χρειάζεται να παρουσιαστεί ένα
ολόκληρο κεφάλι τυριού.

Οι παρακάτω χώρες μπορούν να στείλουν μόνο παστεριωμένα τυριά και
απαιτούνται έγγραφα πιστοποίησης θερμικής επεξεργασίας, υπογεγραμμένα
από έναν επίσημο κτηνίατρο της χώρας προέλευσης:
Αλβανία, Αλγερία, Αργεντινή, Βραζιλία, Μποτσουάνα, Λευκορωσία, Μπελίζε, Βοσνία και
Ερζεγοβίνη, Χιλή, Κίνα, Κολομβία, Κόστα Ρίκα, Κούβα, Ντουμπάι, Ελ Σαλβαδόρ, Αιθιοπία,
Γροιλανδία, Γουατεμάλα, Ονδούρα, Χονγκ Κονγκ, Ινδία, Ισραήλ, Κένυα, Βόρεια Μακεδονία,
Μαδαγασκάρη, Μαυριτανία, Μαυρίκιος, Μεξικό, Μαρόκο, Ναμίμπια, Νικαράγουα, Παναμάς,
Παραγουάη, Ρωσία, Σερβία, Σιγκαπούρη, Νότια Αφρική, Σουαζιλάνδη, Ταϊλάνδη, Τυνησία,
Τουρκία, Ουκρανία, Ουρουγουάη, Ζιμπάμπουε
Περισσότερες πληροφορίες: www.gff.co.uk/wca

ΣΗΜΑΝΤΙΚΈΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΊΕΣ ΚΑΙ ΚΌΣΤΟΣ

ΣΗΜΕΊΑ ΣΥΓΚΈΝΤΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΆΔΟΣΗ:
Καναδάς
Γαλλία
Ιρλανδία

Έναρξη δηλώσεων συμμετοχής

9 Σεπτεμβρίου

Τέλος δηλώσεων συμμετοχής
(εκτός αν συμπληρωθεί το όριο
συμμετοχών πριν από αυτήν την
προθεσμία)

5. Ελέγξτε τα αποτελέσματα: Αν κερδίσετε
κάποιο βραβείο, χρησιμοποιήστε το
προωθητικό υλικό του WORLD CHEESE
AWARDS, για να ενημερώσετε τους
πελάτες σας και φροντίστε οι προμηθευτές
σας να χρησιμοποιούν το βραβείο σας όταν
πωλούν το τυρί σας.

Αυστραλία
Αυστρία
Βραζιλία

22 Ιουλίου

Τέλη Σεπτεμβρίου/
αρχές Οκτωβρίου

Τα τυριά παραδίδονται στα
σημεία συγκέντρωσης

17-18 Οκτωβρίου

B2Cheese

18 Οκτωβρίου

Διαδικασία αξιολόγησης στο
Μπέργκαμο της Ιταλίας

19-20 Οκτωβρίου

Ξεναγήσεις τυριού στα φεστιβάλ
και FORME

Ιταλία
Μεξικό
Νορβηγία

Νότια Αφρική
Κόστος συμμετοχής: 48 λίρες Αγγλίας (ΦΠΑ) ανά
Ισπανία
συμμετοχή
Ηνωμένο
Προτείνουμε να δηλώσετε νωρίς συμμετοχή. Ανατρέξτε στη σελίδα
Βασίλειο
www.gff.co.uk/wca για τους πλήρεις Όρους και προϋποθέσεις.
ΗΠΑ
Θα λάβετε email όταν οι ετικέτες παράδοσης («delivery labels») του προϊόντος σας είναι έτοιμες για λήψη. Μην στέλνετε
δείγματα πριν λάβετε αυτό το email και πριν κατεβάσετε τις ετικέτες παράδοσης.
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gff.co.uk @guildoffinefood #worldcheeseawards

