
Adrian Boswell, cheese, deli & luxury fish buyer [comprador 
de peixe de luxo, queijos e iguarias], Selfridges, Reino Unido

 www.gff.co.uk   @guildoffinefood #worldcheeseawards



O QUE PROCURAM OS JUÍZES?
Os juízes estão divididos em equipas de quatro para identificarem o queijo digno de uma medalha de bronze, de prata ou de ouro. Examinam a 
casca e o corpo do queijo, a sua cor, textura, consistência e, sobretudo, o seu sabor.

JUÍZES PROVENIENTES DE MAIS DE  
25 PAÍSES

Tobacco Dock 
Londres

MILHARES DE 
QUEIJOS 
PASSAM PELOS 
PONTOS INTERNACIONAIS 
DE CONSOLIDAÇÃO

OS QUEIJOS SÃO ENVIADOS 
DE TODO O MUNDO

250 JUDGES

AWARD

BRONZE, 

SILVER &

GOLD

AWARDS 

16 FINALISTAS JULGADOS 
AO VIVO NA WCA TV

O QUEIJO 
CAMPEÃO 

MUNDIAL DE 2017 
É ANUNCIADO

OS QUEIJOS SUPER GOLD SÃO 
REAVALIADOS E OS 16 
MELHORES SÃO SELECIONADOS

201
7-18

60 EQUIPAS 
DE JUÍZES 
ESCOLHEM 
UM QUEIJO 
SUPER GOLD 
POR MESA

AVALIAÇÃO DE

3,000
QUEIJOS

FUNCIONAMENTO DO CONCURSO

O QUE É O WORLD CHEESE AWARDS?
Agora no seu 30º ano, o World Cheese Awards é o concurso do queijo mais importante do
mundo, atraindo cerca de 3.000 inscrições provenientes de 30 países diferentes.
Com um júri internacional composto por 250 especialistas, incluindo retalhistas, compradores,
produtores de queijo e críticos gastronómicos, e graças à comunicação eficaz dos resultados
aos amantes do queijo a nível mundial, o World Cheese Awards dá ao queijo proveniente de seis
continentes a oportunidade de brilhar no palco mundial, frente a uma audiência verdadeiramente 
internacional de especialistas e consumidores.

O QUE SE PASSA EM 2017?
No seguimento de um ano que bateu todos os recordes em San Sebastian, o World Cheese 
Awards regressa a Londres em 2017. Fará parte da Taste of London Festive Edition que se realizará 
na Tobacco Dock, na sexta-feira, 17 de Novembro, onde os melhores queijos do mundo serão 
avaliados a tempo do Natal. Numa altura em que o Reino Unido está a apostar, como nunca antes, 
na inovação, variedade e excelência na produção do queijo, milhares de participantes provenientes 
de seis continentes, deslocar-se-ão à capital para serem exibidos neste evento especial, o qual 
contará com 30.000 amantes da comida. O mundo assistirá à avaliação, num único dia, de todos os 
queijos pelos juízes com os melhores palatos e narizes, a qual será transmitida ao vivo em todo o 
mundo pela WCA TV.

CATHY STRANGE, WHOLE FOODS MARKET, EUA



Visibilidade graças à atividade dos meios de comunicação social

Mais de 20 700 seguidores no Twitter**, mantendo-se a par dos acontecimentos

através de #WORLDCHEESEAWARDS

Inscreva-se online em GFF.CO.UK/WCA
DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES: 11 DE OUTUBRO

(a menos que o limite máximo das inscrições tenha sido atingido antes desta data – recomendamos que se inscreva o mais rapidamente 
possível)

*Valores baseados nas taxas médias de audiência televisiva e radiofónica, na circulação de imprensa escrita e no número de visitantes únicos online por mês 

** Conta Twitter da Guild of Fine Food

POR QUE DEVE PARTICIPAR?
Aumento do volume das vendas e o reconhecimento do seu queijo a nível internacional

Benefício da cobertura da imprensa internacional
Mais de 1 697 000 000  oportunidades para ver em 2016*

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

•  The Guardian Weekend  
Dezembro 2016      

•  Noticias de 
Gipuzkoa  
Novembro 2016

•  New Statesman 
Dezembro 2016

•  Financial Times Travel  
Dezembro 2016

•  Telegraph Weekend 
Dezembro 2016

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

Graham Padfield (Bath Blue Cheese,  
Reino Unido - Campeão Mundial de 2014)



Istruzioni sull’iscrizione
1.   Inscreva-se online em GFF.CO.UK/WCA (recomendamos que se inscreva o mais rapidamente 

possível). 

2.  Efetue o pagamento através da sua conta online.

3.   Aguarde as INSTRUÇÕES DE ENTREGA que lhe serão enviadas por email e faça a entrega no seu 
ponto de consolidação atribuído. Nessa comunicação ser-lhe-ão especificados os tamanhos das 
amostras, que variam entre 500 g e 2 kg, a menos que seja necessário exibir o queijo inteiro. 

4.    Verifique os seus resultados: se ganhar um prémio, aproveite o material promocional do WORLD 
CHEESE AWARDS para informar todos os seus clientes e certifique-se de que os seus armazenistas 
estão promover o prémio ganho para vender o seu queijo.

DATAS-CHAVE E CUSTOS
21 de Agosto Abertura das inscrições
11 de Outubro  Encerramento das inscrições (a menos  

que o limite máximo das inscrições tenha 
sido atingido antes desta data)

Novembro  Entrega dos queijos nos pontos de 
consolidação

17 de Novembro  Dia de avaliação do World Cheese  Awards
18-19 de Novembro  Palestras e apresentações proporcionadas 

pelo World Cheese Awards no Taste of 
London: Festive Edition

Custo de inscrição: 45£ (+IVA) por inscrição

Recomendamos a inscrição o mais rapidamente possível. Para os 
termos e condições completos do concurso, queira consultar  
www.gff.co.uk/wca

Patrocinado por:

Ser-lhe-ão enviadas etiquetas de entrega por email. Por favor não envie as amostras antes de receber as instruções de entrega.

Austrália
Áustria
Canadá
França
Irlanda

África do Sul
Espanha
Reino Unido
EUA

Pontos de 
consolidação 
para a entrega:

SUZY O’REGAN, PRODUCT DEVELOPER [DESENVOLVEDORA DE PRODUTOS]  - DAIRY, 
WOOLWORTHS FOODS, SOUTH AFRICA [LATICÍNIOS, WOOLWORTHS FOODS, ÁFRICA DO SUL]

Os países que se se seguem podem enviar queijos pasteurizados e 
não pasteurizados: 
Andorra, Austrália, Canadá, Estados Unidos da América, Islândia, 
Noruega, Nova Zelândia, Países da UE, Suíça

Os países que se seguem só podem enviar queijos pasteurizados e 
necessitam de documentação de tratamento térmico, assinada por 
um veterinário oficial do país de origem: 
África do Sul, Albânia, Argélia, Argentina, Bielorrússia, Belize, Bósnia 
e Herzegovina, Botswana, Brasil, Chile, China, Colômbia, Costa 
Rica, Cuba, Dubai, El Salvador, Etiópia, Gronelândia, Guatemala, 
Honduras, Hong Kong, Índia, Israel, Macedónia, Madagáscar, 
Mauritânia, Maurícia, Marrocos, México, Namíbia, Nicarágua, 
Panamá, Paraguai, Quénia, Rússia, Sérvia, Singapura, Suazilândia, 
Tailândia, Tunísia, Turquia, Ucrânia, Uruguai, Zimbabwe

Para informações adicionais: www.gff.co.uk/wca

 www.gff.co.uk   @guildoffinefood #worldcheeseawards


