
Principais Datas e Informações
Data limite para as inscrições: 11 de Outubro ou quando o limite máximo das inscrições tiver sido atingido.
Data de entrega no ponto de consolidação (Austrália, Canadá, França, EUA, África do Sul): sexta-feira 3 de 
Novembro de 2017
Data de entrega no ponto de consolidação (Espanha, Irlanda): quarta-feira, 8 de Novembro de 2017
Data de entrega no ponto de consolidação (Áustria, Reino Unido): quinta-feira, 9 de Novembro de 2017
Data de realização da avaliação: 17 de Novembro de 2017
Local: Taste of London, Festive Edition, Tobacco Dock, London

Instruções de entrega
Em Outubro será enviado um email a 
informar que as instruções de entrega 
estão prontas para descarregamento 
da sua conta MyGuild. Por favor 
não envie os seus queijos até ter 
recebido as instruções completas e 
as etiquetas.

Todos os pacotes entregues nos pontos 
de consolidação devem apresentar as 
Etiquetas da Caixa e cada queijo deve 
estar identificado com a Etiqueta de 
Código do Produto único. As Etiquetas 
da Caixa e as Etiquetas do Código do 
Produto serão fornecidas juntamente 
com as instruções de entrega.

Documentos de Entrega
Queira certificar-se de que todos 
os pacotes são enviados com os 
documentos de entrega apropriados.

Documentação de entrega para 
Inscrições pelos países fora da UE: 
Queira por favor consultar Special Entry 

Information Sheet for Non-EU countries 
(www.gff.co.uk/wca) para verificar qual 
a documentação que é necessária para 
o seu país y e condições adicionais 
descritas nas instruções de entrega.

Quantidade a enviar

Inscrições provenientes da Europa: 
enviar até 2 kg por queijo. É permitido 
enviar um queijo inteiro se tiver de ser 
exposto dessa forma.

Inscrições provenientes do Resto do 
Mundo: enviar até 500 g (0,5 kg) por 
queijo.

Por favor não esqueça que:
Os queijos não devem trazer quaisquer 
marcas visíveis de identificação.

Qualquer queijo, no qual tenha sido 
anteriormente introduzida mais de uma 
vez uma sonda para amostragem, será 
desqualificado.

WORLD CHEESE AWARDS 2017

Procedimento de avaliação

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.Os juízes não 
veem o nome da empresa, o nome do 
produto ou qualquer embalagem de 
venda – diferenciam os queijos apenas 
pela sua etiqueta com o código de 
produto único.

Após a primeira seleção, os juízes 
escolhem um queijo Super Gold por 
mesa. Os Super Gold são novamente 
avaliados para identificar os 16 melhores 
queijos. O Júri Supremo avalia estes 16 
queijos para decidir o Campeão Mundial 
de 2017, cujo nome será anunciado na 
tarde de 17 de Novembro.
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Por favor não envie os seus queijos até ter recebido as instruções de entrega e as etiquetas. Serão fornecidos endereços completos de entrega. Ser-lhe-á atribuído o 
ponto de consolidação geograficamente mais próximo da sua empresa. Queira contactar a Equipa do World Cheese para alterar o ponto de consolidação: worldcheese@gff.co.uk.
Quantidade a enviar: até 2 kg por queijo, salvo indicação em contrário a seguir. Podem ser enviados queijos inteiros se tiverem de ser expostos dessa forma

WORLD CHEESE AWARDS 2017 - Pontos de Consolidação

Canadá – Toronto
Airfrigo USA Inc. c/o Vandegrift Inc.
Toronto, Ontario
416.213.9093 ext. 5510
forwarding-ca@vandegriftinc.com 
Quantidade a enviar: 500 g por queijo 
Até sexta-feira, 3 de Novembro

É-U.A – Elizabeth, New Jersey
Airfrigo USA Inc
Elizabeth, NJ
+1 908-409-4121
admin@airfrigo-usa.com
Quantidade a enviar: 500 g por queijo 
Até sexta-feira, 3 de Novembro

Local do concurso – Tobacco 
Dock, London
World Cheese Awards team
+44 (0)1747 825200
worldcheese@gff.co.uk 
Entrega APENAS com marcação.

Espanha – Madrid
Sotracom Air Transit España, S.L.U.
Centro de Carga, Aerea de Madrid Barajas
+ 34 671 510 675
madrid@sotracomairtransit.com 
Até quarta-feira, 8 de Novembro

África do sol – Durbanville
Agri Expo
Durbanville
+27 (0) 21 948 3046
cheesemaker@iafrica.com
Quantidade a enviar: 500 g por queijo 
Até sexta-feira, 3 de Novembro

França – Le Havre
EFBS Seafrigo
Le Havre
+33 (0) 2 35 24 77 93
g.lavenu@seafrigo.com
Até sexta-feira, 3 de noviembre

Áustria – Vienna
Schenker & Co AG
Vienna
+43 699 1788 7888
office@kolroser.at 
Até quinta-feira, 9 de Novembro

Reino Unido – Heathrow
Air Marine
Eastern Business Park, TW6 2RX
+44 (0) 208 754 8535
david@airmarine.co.uk 
Até sexta-feira 10 de Novembro

Reino Unido – Somerset
Peter Green Haulage
Evercreech, Somerset, BA4 6LQ
+44 (0) 1749 830824
dave.coney@manngroup.co.uk 
Até quinta-feira, 9 de Novembro

Irlanda – Mitchelstown
Horgan's Delicatessen Supplies
Mitchelstown, Co. Cork
+353 25 41200
williamharnedy@horgans.com 
Até quarta-feira, 8 de Novembro

Austrália – Mascot, NSW
Towers International Freight Forwarders
Mascot, NSW
+61 2 9700 9588
glennt@towersint.com.au
Quantidade a enviar: 500 g por queijo 
Até sexta-feira, 3 de Novembro

Espanha – Bilbao
STEF BILBAO
Amorebieta
+34 94 630 10 20
Javier.urkiza@stef.com
Até quarta-feira, 8 de Novembro


