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

INFORMAÇÕES DE INSCRIÇÃO



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.

OS SUPER GOLD SÃO 
REAVALIADOS SENDO 
SELECIONADOS OS 16 
MELHORES QUEIJOS

JUÍZES PROVENIENTES DE MAIS DE 25 PAÍSES

Grieghallen, 
Bergen, Noruega

MILHARES DE 
QUEIJOS PASSAM 
PELOS PONTOS 
INTERNACIONAIS DE 
CONSOLIDAÇÃO

OS QUEIJOS SÃO ENVIADOS 
DE TODO O MUNDO

250 JUÍZES 

ATRIBUEM 

MEDALHAS 

DE BRONZE, 

PRATA E 

OURO O JÚRI SUPREMO AVALIA 
OS 16 QUEIJOS FINALISTAS AO 

VIVO NO CANAL WCA TV

O QUEIJO 
CAMPEÃO 

MUNDIAL DE 
2018-19 É 

ANUNCIADO

201
8-19

EQUIPAS DE 
JUÍZES 
ESCOLHEM 
UM QUEIJO 
SUPER GOLD 
[SUPER OURO] 
POR MESA

QUEIJOS 
SÃO AVALIADOS

3,500

FUNCIONAMENTO DO CONCURSO

O QUE É O WORLD CHEESE AWARDS?
Um concurso verdadeiramente mundial, o World Cheese Awards tem 
vindo a reunir há mais de três décadas produtores de queijo, retalhistas, 
compradores, consumidores e críticos gastronómicos. 

Com um júri internacional composto por 
230 especialistas, incluindo retalhistas, 
compradores, produtores de queijo e 
críticos gastronómicos, e com a divulgação 
dos resultados aos amantes do queijo a 
nível mundial, o World Cheese Awards 
dá aos queijos provenientes de seis 
continentes a oportunidade de brilhar 
no palco mundial, frente a uma audiência 
verdadeiramente internacional de 
especialistas e consumidores.

O QUE SE PASSA ESTE ANO?
O World Cheese 2018 fará parte integrante de um festival totalmente novo, o Matnasjonen 
Norge, em parceria com a HANEN, uma organização que promove o melhor que o meio 
rural norueguês tem para oferecer, e com a Associação Norueguesa dos Produtores de 
Queijos Artesanais.
Prevê-se que um número recorde de 3.500 queijos provenientes de todos os cantos do 
mundo sejam colocados em fila na sala de avaliação no Grieghallen de Bergen em 2 de 
Novembro de 2018 para serem avaliados por um júri internacional de 230 especialistas de 29 
nações. 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.

Da esquerda para a direita: 
Bernt Bucher-Johannessen, 
executive manager of HANEN, 
John Farrand, managing director 
of the Guild of Fine Food, Jon 
Georg Dale, Norway’s Minister of 
Agriculture and Food, and Gunnar 
Waagen,  presidente da Tingvollost 
e da Associação Norueguesa dos 
Produtores de Queijos Artesanais

ADRIAN BOSWELL, FRESH 
FOOD BUYER [COMPRADOR 
DE ALIMENTOS FRESCOS], 
SELFRIDGES, (REINO UNIDO)

“O World Cheese Awards é 
todos os anos uma das datas mais 
importantes do meu calendário. 
Além de ser um excelente lugar para 
fazer contactos e discutir o futuro 
do setor, a qualidade dos produtos 
expostos é sempre do mais elevado 
nível e a exposição em si sempre 
bem organizada.”

HANEN E AS ORGANIZAÇÕES DE APOIO 
RECEBEM CALOROSAMENTE O WORLD CHEESE 
AWARDS EM BERGEN



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

Visibilidade graças à atividade dos meios de comunicação social

Mais de 23.800 seguidores no Twitter e 4.800 no Instagram **, mantendo-se a par dos 
acontecimentos através de #WORLDCHEESEAWARDS e localmente na Noruega, 

#OSTEVM20198

Inscreva-se online em GFF.CO.UK/WCA

DATA LIMITE DAS INSCRIÇÕES: 28 DE SETEMBRO DE 2018
(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 e Instagram da 
Guild of Fine Food 

Benefício da cobertura da imprensa internacional

Mais de 1,8 MIL MILHÕES DE OPORTUNIDADES para ver em 2017

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

CATHY STRANGE, GLOBAL CHEESE BUYER 
[COMPRADORA DE QUEIJO GLOBAL] , WHOLE 
FOODS MARKET (EUA)

“O World Cheese Awards, organizado pela Guild of Fine 
Food, é um concurso internacional de queijos extraordinário. 
É uma honra ser juíza nesta prestigiosa competição.”

 

 
 

 

 
 

 

 
 

telegraph.co.uk  
– 22 de Novembro de 2017

The Economist  
– 2 de Dezembro de 2017

dn.no  
– 4 de Agosto de 2017

Delicious  
– Janeiro de 2018

foodandwine.com  
– 20 de Novembro de 2017



COMO PARTICIPAR
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 a promover o prémio conquistado 
para vender o seu queijo.

PATROCINADO POR:

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

África do Sul 
Austrália
Áustria
Canadá
Espanha 

EUA 
França
Irlanda
Reino Unido

PONTOS DE 
CONSOLIDAÇÃO PARA 
A ENTREGA:

 www.gff.co.uk   @guildoffinefood #worldcheeseawards

BRUNO CABRAL, MESTRE QUEIJEIRO (BRASIL)

“O World Cheese Awards é, sem dúvida alguma, a maior 
festa de queijo do mundo. É uma honra representar o 
meu país como juiz e trazer para o Brasil novidades e 
conhecimentos para contribuir.”

DATAS-CHAVE E CUSTOS
5 de Setembro Abertura das inscrições
28 de Setembro   Encerramento das inscrições (a menos que o 

limite máximo das inscrições tenha sido atingido 
antes desta data)

Meio de Outubro  Entrega dos queijos nos pontos de consolidação
2 de Novembro Dia de avaliação do World Cheese Awards
2-3 de Novembro  Palestras e apresentações proporcionadas pelo 

World Cheese Awards no Festival “Matnasjonen 
Norge” em Bergen

Custo de inscrição:  48 GBP (+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

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, FYR 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


