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ANTES DA ABERTURA DAS INSCRIÇÕES 

DATAS Verifique as datas de abertura/encerramento e os custos 

de inscrição em www.gff.co.uk/gta, incluindo os da nossa Members’ 

Fortnight [Quinzena dos Membros - reservado aos participantes que já 

sejam membros do Guild of Fine Food]. Confira as datas limite para a 

renovação da sua adesão/inscrição a tempo de beneficiar da Members’ 

Fortnight (consultar a cláusula 19 dos Termos e Condições). Por favor 

não esqueça que existe um número limitado de inscrições, por isso 

recomenda-se que se inscreva o mais rapidamente possível.

PRODUTOS Considere cuidadosamente a sua gama de produtos 

para selecionar os que irá apresentar (não deixe de verificar os termos 

e condições que indicam quais os produtos que não são admissíveis) 

- os produtos devem estar comercialmente disponíveis (consultar a 

cláusula 9 dos termos e condições).

LOCAL Não se esqueça de que os principais locais de avaliação do 

Guild of Fine Food são em Gillingham, na região de Dorset e no local 

de avaliação e de eventos do Guild em Londres. Por favor não parta 

do princípio de que os seus produtos serão avaliados num local mais 

próximo da sua empresa. É da sua responsabilidade organizar a entrega 

do seu produto no local de avaliação.

INSCRIÇÃO DOS SEUS PRODUTOS

REGISTO a inscrição dos produtos deve ser efetuada online em 

www. gff.co.uk/gta. Não se esqueça de nos indicar um endereço de 

e-mail para uso em toda a correspondência relacionada com a sua 

inscrição. Além disso, acrescente gff.co.uk à sua lista de REMETENTES 

SEGUROS para garantir a receção de toda a correspondência enviada 

pelos Organizadores do Great Taste.

DADOS DE EMPRESA Se o seu produto conquistar um 

prémio, a denominação da sua empresa e a do produto constarão nos 

certificados e na lista dos resultados online. Por favor, certifique-se de 

que estes dados estão corretos em relação aos produtos participantes. 

Empresas de relações públicas e Grupos de Produtos Alimentares - 

por favor consulte a cláusula 20 dos termos e condições.

CATEGORIAS Escolha a categoria que melhor se adequa ao seu 

produto – cada produto é avaliado pelos seus próprios méritos – cada 

produto da mesma categoria poderá ser digno de um prémio. Só pode 

inscrever um único produto NUMA categoria por ano. Inscreva apenas 

o seu produto na categoria ‘livre de’ se for vendido como tal.

GREAT TASTE 
PRODUCT JOURNEY



DESCRIÇÃO Todos os 

produtos são avaliados em 

provas cegas, por isso esta 

é a informação chave que os 

juízes terão acerca do seu 

produto. Por vezes poderá 

ser importante indicar 

aquilo que é na descrição, 

sobretudo se não se tratar 

de um exemplo típico desse tipo de produto. Veja o vídeo em www.

gff.co.uk/gta: este dar-lhe-á uma orientação sobre o que é uma boa 

descrição e o que irá ajudar os juízes a efetuar a melhor e a mais justa 

avaliação possível dos seus alimentos e bebidas.

INGREDIENTES Ser-lhe-á solicitado que forneça uma lista dos 

principais ingredientes e de todos os alergénios de cada produto.

PAGAMENTO Ser-lhe-á solicitado o pagamento por cartão 

no final do processo de inscrição online. Ser-lhe-á enviado, quase 

de imediato, um recibo por e-mail. Este é o único recibo emitido 

relativamente às suas inscrições, por isso guarde-o num lugar seguro; 

caso não o receba, informe-nos, pois o seu endereço de e-mail poderá 

estar incorreto. As suas inscrições só serão confirmadas após o 

pagamento ter sido efetuado.

ENTREGAS
ATRIBUIÇÃO Será atribuído um número único de referência 

- entry reference number - ao seu produto dentro da respetiva 

categoria, o qual acompanhará o produto durante todo o processo de 

avaliação.

CALENDÁRIO A avaliação dos produtos decorre durante várias 

semanas entre março e junho. Receberá um e-mail quando as suas 

instruções de entrega estiverem prontas para serem descarregadas do 

site na secção Delivery Instructions [Instruções de Entrega]. Tentamos 

dar um aviso prévio de, no mínimo, 2 semanas. A data de entrega 

das mercadorias é normalmente a sexta-feira anterior à semana de 

avaliação (que se realiza de segunda a quinta-feira).

PREPARAÇÃO Os produtos devem ser enviados dentro da 

embalagem completa para venda a retalho (sendo retirados antes da 

avaliação) com uma lista dos ingredientes e alergénios. Certifique-se 

de que o número único de referência correto se encontra aposto 

no produto certo e que a embalagem é adequada para o método de 

transporte. No caso de retirar um produto do concurso, queira por 

favor informar o Guild antes da sua data de entrega. Nas instruções de 

entrega ser-lhe-á dada orientação sobre a quantidade a enviar.

ETIQUETA DA CAIXA DE ENVIO Certifique-se de que a 

etiqueta que descarregou do site fica do lado de fora da caixa e que as 

instruções corretas de armazenamento estão visíveis, por ex. Ambient/

Chilled/Frozen [Ambiente/Refrigerado/Congelado].

ENVIO Organize o envio dos seus produtos para o endereço de 

entrega especificado, a tempo da data de entrega confirmada nas suas 

instruções de entrega. Pode efetuar a entrega em mãos ou utilizar os 

correios/mensageiro. 

PRAZO DE VALIDADE Todos os produtos devem ter um 

prazo de validade de, no mínimo, 5 dias e DEVEM apresentar a “data-

limite de consumo’. Se o seu produto tiver um prazo de validade 

inferior a 5 dias, por favor ligue para a equipa do Great Taste pelo +44 

(0)1747 825200, após ter descarregado as suas instruções de entrega.

À CHEGADA AO LOCAL DE AVALIAÇÃO

REGISTO à chegada dos produtos ao local de avaliação, o nome 

da empresa é assente no registo e os produtos são registados pelo 

seu número único de referência. Após os seus produtos terem sido 

registados, o estado da sua My Guild account [conta MyGuild] mudará 

para ‘Delivered’ [‘Entregue’].

ARMAZENAMENTO Uma vez registados, os produtos são 

armazenados conforme apropriado até à sessão de avaliação.

AVALIAÇÃO Os produtos são normalmente avaliados no prazo 

máximo de 6 dias a contar da sua chegada ao local de avaliação.

COMENTÁRIOS O seu produto será provado por, no mínimo, 

6 pessoas. Em pequenas equipas de 3 a 4 por mesa, os juízes provam 

de 20 a 24 produtos por sessão. Após discussão e consenso, o 

coordenador capta os comentários. Pelo menos duas equipas de juízes 

devem concordar com a decisão de que sejam, ou não, atribuídas 

estrelas a um produto. 

AVALIAÇÃO DE 3 ESTRELAS As empresas com produtos 

que tenham conquistado 3 estrelas do Great Taste são contactadas em 

finais de junho para que reenviem o produto para uma segunda sessão 

de avaliação; esta terá lugar em princípios de julho para encontrar os 

nomeados para os prémios Golden Fork Awards. Este ano não há uma 

lista dos 50 Melhores Alimentos - Top 50 Foods.

RESULTADOS Estes são divulgados em agosto, assim que todos 

os produtos tenham sido avaliados e que os comentários tenham sido 

verificados e elaborados para fins de publicação. Os vencedores dos 

Golden Fork Awards são revelados no jantar de entrega dos prémios 

do Great Taste.

COMO POSSO OBTER OS MEUS RESULTADOS 
E LER OS COMENTÁRIOS? Ser-lhe-á enviado um e-mail 

para informá-lo de que os seus resultados estão ao vivo no portal do 

MyGuild. Poderá fazer o login utilizando o seu nome de utilizador e a 

senha que definiu, quando se inscreveu em princípios do ano, e ler os 

comentários dos juízes.

DESCRIÇÃO...

PRINCIPAIS INGREDIENTES...

MÉTODOS DE PRODUÇÃO 
TRADICIONAIS...

RAÇA DO ANIMAL...

POR FAVOR NÃO INCLUA NOMES 
DE MARCAS OU LINGUAGEM DE 
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