GREAT TASTE
CATEGORIAS
NÃO ESQUEÇA: OS PRODUTOS SÃO AVALIADOS PELO SEU
PRÓPRIO MÉRITO - CADA PRODUTO INSCRITO É ELEGÍVEL
PARA RECEBER UM PRÉMIO
UM SABOR EQUIVALE A UMA PARTICIPAÇÃO
UM PRODUTO SÓ PODE SER INSCRITO NUMA CATEGORIA
CERVEJAS E CIDRAS

BOLACHAS E APERITIVOS SALGADOS

101
102

501
Bolachas
502
Batatas fritas/incl. chips de vegetais
503	Aperitivos salgados, incl. nozes, pipocas
bolachas, biscoitos e snacks (doces)

Cerveja, garafas/latas
Cidra, garrafas/latas

BEBIDAS ESPIRITUOSAS E LICORES
201
Gin
202
Rum
203
Vodka
204
Whisky
205
Vinhos de frutas, flores e legumes
206	Qualquer outra bebida alcoólica incl.
hidromel, licores e gin de abrunho

REFRIGERANTES
301
Sumo de fruta natural, uma só fruta
302	Sumo de fruta natural, mistura de frutas
303	Quaisquer outros refrigerantes, incl.
concentrados de frutas e bebidas não
lácteas
304
Mixers para coquetéis

CHÁ, CAFÉ E OUTRAS BEBIDAS
FABRICADAS
401
Chá de uma única plantação, solto
402	Saquinhos de chá de uma única plantação
403	Mistura de chá solto (não aromatizado)
404	Saquinhos de mistura de chá solto (não
aromatizado)
405
Chá verde solto (não aromatizado)
406	Saquinhos de chá verde (não aromatizado)
407
Earl Grey, solto
408
Saquinhos de chá Earl Grey
409
Chai, solto/saquinhos de chá
410
Outro chá aromatizado, solto
411
Outros saquinhos de chá aromatizado
412	Infusão à base de plantas, incl. saquinhos
de chá
413	Infusão à base de frutos, incl. saquinhos de
chá
414
Matcha
415	Café para máquina de filtro/cafetière, em
grão
416	Café para máquina de filtro/cafetière,
moído
417
Café expresso, em grão
418
Café expresso, moído
419	Qualquer outra bebida quente incl.
chocolate quente
420	Qualquer outra bebida fria produzida por
infusão
421
Cápsulas de café

BOLACHAS, BISCOITOS E SNACKS
(DOCES)

903	Barras de chocolate - preto, de leite e
branco
904	Barras de chocolate contendo ingredientes
acrescentados por ex. malagueta, laranja,
nozes etc.

CONFEITARIA
1001 Fudge [Caramelo cremoso] ou Tablete
1002	Frutas cristalizadas/petit fours/guloseimas/
frutas e nozes revestidas ou cobertas, etc.
1003 Nougat
1004 Marshmallows
1005	Quaisquer outros produtos de confeitaria

MEL
1101
1102

Mel, simples
Mel, aromatizado

DOCES, CONSERVAS E
COMPOTAS
1201	Qualquer doce/conserva/compota de uma
só fruta
1202	Doce/conserva/compota de frutas mistas
1203 Cremes de fruta para barrar e rechear
1204	Qualquer outra pasta incl. de chocolate,
manteigas de nozes etc.
1205	Mincemeat [mistura de frutas secas e
sebo]
1206 Doce de laranja amarga

601
Bolachas e biscoitos
602
Bolachas e biscoitos com chocolate
603
Areias
604	Quaisquer outros snacks incl. snacks de
frutos secos, pipocas

CEREAIS

PÃO, FARINHA, MASSA PRONTA A
ASSAR E PASTELARIA

MOSTARDAS, CONDIMENTOS E
GELEIAS

701
Pão branco
702
Pão escuro
703	Pão salgado com adição de ingredientes,
por ex. queijo, alho, ervas aromáticas
704
Qualquer massa pronta a cozer*
705
Farinhas, de todos os tipos
706	Produtos de pastelaria crus e que devem
ser assados no forno*
707	Scones, muffins, crumpets [pequeno bolo
mole redondo parecido com pão e com
buracos de um lado] etc. e produtos de
pastelaria já assados
Não podemos aceitar produtos que necessitem de
equipamento adicional que não seja utilizado numa
cozinha doméstica.

1401 Mostarda
1402 Geleias e molhos de frutas
1403	Geleias e molhos salgados, incl. compota
de malagueta

BOLOS
801
802
803

Bolo de frutas inglês
Bolo tradicional e regional
Bolinhos individuais incl. cupcakes,

1301	Muesli, granola ou cereais para o
pequeno-almoço, pronto a servir
1302 Porridge
1303 Barra de cereais

ÓLEOS

1501 Azeite, (filtrado/não filtrado)
1502 Azeite, aromatizado
1503 Óleo de colza, simples e aromatizado
1504	Quaisquer outros óleos, simples e
aromatizados

AZEITONAS, ANTIPASTOS, SALSA
E MOLHOS DIP
1601 Azeitonas
1602	Antepastos de legumes/frutas incl.
tapenade, salsa
1603 Molhos dip

MACARONS
804	Bolos inteiros para cortar, por ex. Victoria
sandwich [pão de ló com uma camada
de doce de morango e natas batidas no
meio] - bolo de chocolate, introduzir em
805
805
Bolos inteiros contendo chocolate
806	Bolo de tabuleiro cortado em pedaços
rectangulares, flapjacks [pequeno bolo
mole feito com aveia], brownies

CHOCOLATE
901
902

Trufas
Chocolates recheados
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PICLES, CHUTNEYS E
CONDIMENTOS
1701 Chutney/condimento de uma só fruta
1702	Chutney/condimento de frutas ou
legumes mistos
1703 Chutney/condimento ou picle picante
1704 Picles
1705 Compota picante incl. de cebola

MOLHOS E INGREDIENTES DE
DESPENSA
1801	Molhos para aquecer** incl. asiáticos e
orientais
1802	Molhos grossos/frios por ex. molho com
ameixas
1803 Molho picante por ex. malagueta
1804	Qualquer outro molho incl. de carne e
molho de pão
1805 Molho para massa incl. pesto**
1806 Recheios
1807	Marinadas, temperos secos para esfregar e
misturas de especiarias***
1808	Qualquer outro ingrediente, ou seja, sal,
pólen, caldo, ervas aromáticas***

VINAGRES E MOLHOS PARA SALADA
1901	Vinagre balsámico incl. aromatizado e de
cobertura
1902 Outro vinagre
1903	Vinaigrette e molho para salada
preparados
1904 Maionese incl. rouille

BACON
2001 Bacon defumado fatiado
2002 Bacon não defumado fatiado
2003	Outro bacon incl. peças de bacon inteiras

CARNE CURADA E CHARCUTARIA
2101 Presunto seco ao ar****
2102	Fiambre cozido/cozinhado, pronto a
servir****
2103	Gammon [presunto cru] que deve ser
cozinhado*
2104	Salame, salsichas do tipo continental
prontas a comer****
2105 Todas as carnes fumadas****
2106 Todas as carnes curadas****

CARNE FRESCA
2201	Vaca, fresca* - deve ser indicado o corte
de carne exato
2202	Borrego, fresco* - deve ser indicado o
corte de carne exato
2203	Porco, fresco* - deve ser indicado o corte
de carne exato
2204	Aves, qualquer tipo de ave doméstica ou
de caça, fresca - deve ser indicado o corte
de carne exato
2205	Qualquer outro produto de carne que
deva ser cozinhado - deve ser indicado o
corte de carne exato

SALSICHAS E PRODUTOS DE
CARNE
2301
2302

Salsichas de porco*
Salsichas de todas as outras carnes*

2303	Salsichas de tipo europeu, que devem ser
cozinhadas*
2304	Black & white pudding [espécie de salsicha
com carne e gordura de porco, sebo, pão
e aveia - o black pudding contém sangue,
o white pudding não] *
2305	Outros produtos de carne que devem
ser cozinhados incl. faggots [espécie de
almôndega de coração de porco, fígado
e bacon picados e misturados com ervas
aromáticas e pão ralado], hambúrgueres,
haggis [enchido escocês de aveia e carne
picada (coração, figado e pulmões de
carneiro) com diversos temperos picantes],
carne de salsicha*

EMPADAS SALGADAS
2401 Empada tradicional de porco fria
2402	Empada pronta a comer,fria, outras
empadas com carne/sem carne
2403	Empada cozida que deve ser aquecida, à
base de carne*
2404	Empada cozida que deve ser aquecida,
à base de peixe ou de quaisquer outros
ingredientes*
2405 Quiche, qualquer variedade*
2406	Empada não cozida, incl. congelada para ir
diretamente ao forno*
2407	Pastel incl. Cornish Pasty [Espécie de
empada com bocadinhos de carne, batata
e cenoura], sausage roll [ espécie de
folhado de salsicha] e scotch eggs [ovo
cozido enrolado em carne de salsicha,
panado e frito - come-se frio ]*

PUDINS E SOBREMESAS
2901	Christmas pudding [Pudim de Natal com passas, nozes, sebo, brandy, frutas
cristalizadas]*
2902 Outro pudim quente*
2903	Empada (com recheio doce)/tarte/bolo
montado, quente*
2904	Empada (com recheio doce)/tarte/bolo
montado, frio *
2905	Outras sobremesas frias incl. merengues*
2906 Cheesecake *
2907 Frutas em calda*

SOBREMESAS CONGELADAS
3001 Gelado de baunilha/gelato
3002 Gelado de chocolate/gelato
3003	Gelado/gelato, qualquer outro sabor incl.
de nozes, frutas e álcool
3004 Sorvete, qualquer variedade
3005 Iogurte congelado
3006 Quaisquer outras sobremesas geladas

MASSA, ARROZ E CUSCUZ
3101 Massa fresca, de qualquer formato*
3102 Massa fresca recheada, de qualquer
formato*
3103 Massa seca, de qualquer formato*
3104 Arroz e grãos, de qualquer tipo*

REFEIÇÓES PRONTAS E ALIMENTOS
PREPARADOS

2501 Gravadlax
2502 Salmão defumado
2503 Salmão cozido/defumado a quente
2504 Qualquer outro peixe defumado
2505	Mariscos e frutos do mar incl. defumados
2506	Peixe enlatado/em frasco, mariscos e
anchovas
2507	Mariscos e peixes - devem ser cozinhados
*

3201	Refeição pronta à base de carne, que deve
ser aquecida*
3202	Refeição pronta à base de peixe, incl.
pastéis de peixe, que deve ser aquecida*
3203	Refeição pronta vegetariana, que deve ser
aquecida*
3204	Refeições frias, prontas a servir, por ex.
sushi*
3205	Prato de legumes preparados, quente *
3206 Prato de legumes preparados, frio*
NÃO aceitamos folhas de alface, fruta ou legumes
frescos este ano. Os alimentos preparados devem
estar prontos para consumo à chegada ao local de
avaliação.

TERRINAS E PATÉS

MISTURAS DE MASSAS PARA ASSAR

MARISCOS E PEIXES

2601
2602
2603

Paté/terrina de carne
Paté/terrina de peixe incl.taramasalata
Paté/terrina vegetariana

LATICÍNIOS

2701 Iogurte, qualquer tipo de leite
2702 Natas, fromage frais [queijo fresco tipo
iogurte], crème fraîche [natas grossas um pouco
azedas] e mascarpone
2703 Manteiga
2704 Bebidas de base láctea
2705 Queijo de leite de vaca
2706 Queijo de leite de ovelha
2707 Queijo de leite de cabra
2708 Queijo de leite de búfala

MOLHOS DOCES
2801 Molho de fruta/coulis
2802 Outros molhos doces incl. brandy butter
[manteiga com açúcar e brandy], xarope de ácer

* As instruções de cozedura/ diretrizes de servir devem ser fornecidas
** O molho será aquecido à parte e servido com massa simples/arroz simples, conforme aplicável
*** Será provado com um ingrediente adicional
**** Todos os produtos de carne/charcutaria devem estar prontos a servir, exceto o gammon [presunto]

3301
3302

Misturas para bolachas e biscoitos*
Misturas para pão, scone e bolo*

SOPA
3401
3402
3403
3404

Sopa à base de tomate*
Sopa à base de peixe/marisco
Sopa à base de carne*
Sopa à base de legumes incl. leguminosas*

ALIMENTOS LIVRES DE
3501 Sem glúten, pronto a servir
3502	Sem glúten, deve ser preparado/
cozinhado*
3503 Sem laticínios, pronto a servir
3504	Sem laticínios, deve ser preparado/
cozinhado*
3505	Qualquer outro produto vendido como
livre de, pronto a servir
3506	Qualquer outro produto vendido
como livre de, que deve ser preparado/
cozinhado*
Só introduza o seu produto numa destas categorias
se for vendido como sendo livre de. Por favor
inclua os dados completos no campo de descrição
do produto.

gff.co.uk | greattasteawards.co.uk
|
@guildoffinefood
#greattasteawards
gff.co.uk | greattasteawards.co.uk
@guildoffinefood
#greattasteawards
#ispygreattaste
greattasteawards

