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WORLD CHEESE AWARDS 
Há mais de 25 anos que o concurso do 
World Cheese Awards tem vindo a reunir 
compradores e vendedores da indústria 
de laticínios a nível mundial. É o maior 
concurso de queijos do planeta, que 
atraiu mais de 2.500 inscrições em 2014 
provenientes de 33 países, e que foi 
avaliado por mais de 250 especialistas de 
todos os cantos do mundo. É necessário 
um dia inteiro para a realização da 
avaliação, que é acompanhada de um 
jantar da indústria, tornando este local 
também ideal para a concretização de 
negócios. 

Quanto ao concurso de 2015, 
continuamos a nossa parceria com a 
poderosa plataforma de consumo BBC Good 
Food Show, mas vamos regressar ao centro 
NEC de Birmingham.

Entre 26 e 29 de Novembro, 
aproximadamente 3000 queijos farão 
parte integrante do nosso evento World 
Cheese que decorrerá em simultâneo com 
demonstrações em palco de chefes de 
cozinha de renome, com uma feira de vinhos 
e com a presença de centenas de produtores 
de alimentos. 

Promete ser o maior e mais cosmopolita 
festival de queijos do Reino Unido, com 
aproximadamente 80.000 consumidores 
a provar os queijos, depois de o júri 
internacional de especialistas ter concluído a 
sua avaliação.

O QUE IRÁ ACONTECER EM 2015 ? 
•  O nosso próprio canal de televisão World 

Cheese transmitirá o dia de avaliação em 
direto para todo o mundo, permitindo que 
os fabricantes de queijos e os consumidores 
amantes de queijo acompanhem o 
procedimento da avaliação e vejam ser 
decidido o título de Campeão Mundial

•  A loja de especialidade World Cheese 
Deli proporcionará aos patrocinadores a 
oportunidade de fornecer queijos para as 
provas. 

•  Gráficos melhorados dentro da área explicarão 
o procedimento da avaliação, apresentarão os 
vencedores dos anos anteriores e fornecerão ao 
público informações essenciais sobre o queijo. 

•  Ofereceremos visitas guiadas educacionais, 
nas quais serão provados os queijos dos 
patrocinadores  e ajudaremos os consumidores 
a compreender melhor o procedimento da 
avaliação.
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COMO FUNCIONA O CONCURSO 
As participações previstas de 3000 queijos 
serão expostas num espaço gigantesco de 

1000 m2 que se enquadra no evento 
principal; a avaliação realizar-se-á 

no próprio dia de inauguração, a 26 
de Novembro, perante um público 
consumidor ao vivo. Os nossos 250 

especialistas, provenientes de todo 
o mundo, trabalharão em equipas de 
quatro pessoas e identificarão os queijos 
merecedores de medalha. Cada equipa 
escolherá em seguida o seu queijo 
preferido da sessão – o qual receberá a 
denominação de Super Gold – de entre 
todos os queijos da sua mesa. Estes 60 
queijos são os melhores do mundo e 
serão avaliados uma segunda vez por 
um júri diferente. Este Júri Supremo 
de 16 especialistas, representando os 
quatro cantos do mundo, reduzirá os 60 
queijos a 16, avaliando-os novamente 
frente a um público de consumidores 
e de profissionais, a fim de escolher o 
Campeão Mundial de 2015.

COMO PARTICIPAR
•  Inscreva o seu queijo online, visitando 

o nosso sítio Web www.gff.co.uk/wca, 
onde poderá descarregar a lista de 
categorias.

•  Temos modalidades de inscrição 
especiais para os produtores 
provenientes dos EUA, África do Sul 
e Austrália. Queira, por favor, visitar o 
nosso sítio Web para esclarecimentos 
adicionais.
•  Seguir-se-ão as instruções de 

entrega. NÃO envie o seu queijo 
juntamente com o seu formulário de 
inscrição. 

ENVIO DOS QUEIJOS
Dependendo da sua situação geográfica 
no mundo, entregará o seu queijo num 
ponto de consolidação especificado. 
Os organizadores encarregar-se-ão do 
transporte dos queijos a partir destes 
pontos de consolidação e pagarão os 
respectivos encargos. As informações 
completas, nomeadamente sobre as 
quantidades a enviar e a data de envio, 
ser-lhe-ão comunicadas mais perto da 
data do concurso.

O maior evento mundial de 
queijos numa das maiores fei-
ras de alimentos de consumo 
do Reino Unido 
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11 de setembro  Abertura das inscrições

18 de outubro Data de encerramento de todas as inscrições

13 de novembro  Entrega dos queijos nos pontos de consolidação – Resto do 
Mundo

18 de novembro  Entrega dos queijos nos pontos de consolidação - Europa

20 de novembro   Entrega dos queijos nos pontos de consolidação – Reino 
Unido

25 de novembro    Exibição dos queijos no concurso World Cheese Awards, 
NEC Birmingham

26 de novembro  11 h 45 Reunião dos juízes
 12 h – 14 h 30  Avaliação
 15 h – 15 h 45  os Super Golds são novamente  

avaliados
 15 h 45 – 17 h  Avaliação Suprema
 18 h 15   Oferta de Bebidas - Gallery Breakout  

Area
 19 h Jantar do WCA – Gallery Restaurant

27-29 de novembro  Visitas guiadas dos consumidores ao espaço do concurso 
World Cheese Awards

@guildoffinefood #worldcheeseawards | gff.co.uk/wca

* Todos os horários são aproximados


