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Chocolateiro~ e confeiteiros artesanais se esmeram na

preparação de verdadeiras delícias em chocolate.

seele, da Barry Callebaut, como presidente do júri, abri-

Ihantaram e julgaram a performance dos candidatos.

O vencedor, Diego Lozano, seguindo o tema do

concurso, buscou inspiração no folclore nacional para

apresentar sua escultura baseada nas lendas do Saci

Pererê e da Mula sem Cabeça. Utilizando ingredientes

típicos da região amazônica como mangaba, casta-

-
epois de seis horas e meia de muito trabalho,

~ suor e criatividade, o chef confeiteiro Diego Lo-

-zano sagrou-se vencedor da pré-seleção bra-

sileira para o World Chocolate Masters 2008. O World

Chocolate Masters é uma competição de alto nível para

chocolateiros e confeiteiros artesanais realizada em 22

países do mundo, na qual eles têm a oportunidade de

mostrar suas habilidades no trabalho com o cho-

colate. O concurso promove o uso criativo do

chocolate de alta qualidade em diferentes apli-

caçÕes. O tema desta edição da competição foi

"Mitos e Lendas".

A pré-seleção, realizada pela primeira vez no

Brasil e organizada pelas marcas gourmet da

Barry Callebaut-CaIlebaut, Cacao Barry e Carma,

com o apoio da ABAGA (Associação Brasileira

da Alta Gastronomia) aconteceu no dia 17 de

.abril, dentro da feira Restaubar, na arena destina-

da aos concursos gastronômicos.

Cinco chefs tiveram o desafio de apresentar,

dentro do tempo estipulado, diferentes técnicas -

no uso do chocolate, a saber: uma peça artística de

chocolate, 50 bombons moldados (moulded pralines),

50 bombons cobertos (dipped pralines), uma torta de

chocolate e uma sobremesa executada utilizando in-

gredientes apresentados poucos instantes antes do

começo da competição, dentro de uma caixa miste-

riosa. Entre eles constavam ovos, creme de leite, man-

teiga, hortelã, estragão, erva-cidreira, polpa de fruta de

maracujá e framboesa, farinha, baunilha, canela, gelati-

na, noz-pecã e anis estrelada, além de vários produtos

Callebaut como chocolates, pasta de avelã e manteiga

de cacau em pó Mycryo, entre outros.

No corpo de jurados, chefs confeiteiros de renome

como Philippe Sofietti, do Buffet França; Laurent Grolle-

au, do Hotel Hyatt; Domenique Guérin, da rede Sofitel;

Francesco Carli; do Hotel Copacabana Palace; Carlo

Mockli e Hugo Robalez, do Uruguai; e Philippe Vancay-

nha-do-pará, cupuaçu e açaí, o chef apresentou suas

outras criações: bombom moldado "Daniela", bombom

coberto "Caiobi" e torta "Brasil, Cultura e Sabor". Como

vencedor da pré-seleção brasileira, Diego Lozano irá

representar o Brasil na grande final que se realizará de

20 a 22 de outubro no Salon du Chocolat Profession-

nel, em Paris.

Além do título de "Brazilian Chocolate Master 2007",

o concurso premiou com o diploma "Taste Award", o

candidato e chef confeiteiro Arnor Porto, do Hotel Emi-

liano. Esse título premia o candidato que obteve a maior

pontuação no quesito sabor de todas as receitas apre-

sentadas.

Continuem de olho no World Chocolate Masters

para saber quem será o grande mestre do

chocolate do mundo!!! Mais informações em

www.worldchocolatemasters.com. 8

30 IP&C n° 751 -Mai/Jun 2007

..~,u a ~ a,u

~~,~

WORlD
CHOCOLATE

UA(TJ:D(


