
O chef Patissier Diego Lozano vence o concurso World Chocolate Master, na etapa

e vai r:epresentar a América Latina no Salão do Chocolate na França

Como grande vencedor, Diego Lo-

zano recebeu o título de "Brazilian

Chocolate Master" e vai representar

o Brasil na França

na área de chocolate", afirma Diego
Lozano, acrescentando que o prêmio é
muito importante para a sua carreira e
que vem coroar toda a dedicação que
tem com o trabalho que realiza com
chocolate. Lozano competiu com Renata
Arassiro (Embaixadora da Callebaut
no Brasil), Ricardo Alvarenga (Rose
e Ricardo Pâtisserie), Rafael Barros
(Coordenador do Curso de Gastronomia
da Anhembi Morumbi e proprietário da
Opera Ganache), e Amor Porto (Chef ~
Pâtissier do Hotel Emiliano).
"O concurso foi um desafio porque tí-
nhamos que terminar tudo em seis horas.
Uma verdadeira corrida contra o tempo",
conta o pâtissier, que precisava desenvolver
uma escultura em chocolate com 1 metro
de altura e 60cm de base, tendo como tema
mitos e lendas nacionais, além de 50 pralinés
moldados (bombons), 50 pralinés banhados,
02 entremets (bolo estilo europeu) e uma
sobremesa empratada com ingredientes sur-
presa, revelados antes da competição. "Foi
um grande desafio finalizar todas as peças
e com certeza o maior reconhecimento do
meu trabalho até agora", diz Lozano, que
apresentou uma escultura representando a
Mula sem Cabeça e o Saci-pererê.
Até outubro, Diego Lozano quer treinar
muito para representar bem o Brasil e a
América Latina na França. 0 tema da final
mundial é o mesmo: mitos e lendas de cada
país, além dos bombons e uma pequena

.,
escultura com tema lIvre. "E uma com-
petição de nível muito elevado e quero estar

preparado", diz o pâtissier

poeta Ferreira Gullar, em
aos 30 anos do "Poema Sujo",
200kg de chocolate, ~~... ~~ .~.~ .
esculturas alusivas à carreira do

de Janeiro.
Além de Diego Lozano,

~

Hotel Emiliano, Amor Porto, com

Award (Melhor Criação em Sabor).

criou y...y .~..y ~v v..~v~.y.v v~... v..~ brasileira e graviola e ainda bombons ,

giandúia, gengibre e flor de sal de bali.

grande final do World Chocolate

acontece de ~~ ..~~ ~v ~ u.~

Chocolate de Paris, na França.


