
Præsentation af World Chocolate Masters 2008
En velanset verdensomspændende konkurrence, som udfordrer din kreativitet med
chokolade! Hvis du har gode idéer til chokolade, hvad enten du er chocolatier eller konditor, har
du nu en enestående mulighed for at blive internationalt anerkendt. Hvordan? Ved at deltage i
World Chocolate Masters , en velanset konkurrence hvor dine evner og kreativitet med

chokolade er nøglepunkter.

Verdensomspændende, nationale udvælgelser til World Chocolate Masters 2008
Fra september 2006 til juni 2007 organiserer Barry Callebaut verdensomspændende udvælgelser
for denne konkurrence, hvor chocolatiers, konditorer og andre chokolade professionelle skal
konkurrere imod hinanden på en international skala.
Konkurrencedeltagerne får stillet til opgave at lave et stort chokolade show piece (blikfang), en
chokoladekage og to forskellige praliner. Under konkurrencen modtager de ligeledes en såkaldt
Mystery Box  med ingredienser, hvorudfra de skal skabe en gastronomisk chokoladedessert.

En professionel jury vil bedømme alle værkerne ud fra smag og tekniske evner.

Tema: Nationale myter og legender
Hver konkurrencedeltager skal udtrykke konkurrencetemaet i sit show piece (blikfang) på sin egen
måde. Temaet for de nationale 2007 udvælgelser er nationale myter og legender . Det vil
naturligvis blive en stor udfordring at udtrykke dette på en original og tydelig måde!

Udnævnelse af vinderne
Vinderen af den nationale konkurrence vil få titlen National Chocolate Master 2007 . Konkur-
rencedeltageren, som scorer flest point på smag, vinder titlen National Taste Award 2007 . Disse
titler vil uden tvivl være af vigtig kommerciel værdi for vindernes kunder! Vinderen af National
Chocolate Master 2007  vinder ligeledes en billet til finalen i World Chocolate Masters 2008. Her vil
de bedste chokolade kunsthåndværkere fra hele verden konkurrere om titlen World Chocolate
Master 2008 .

Hvad opnår konkurrencedeltagerne?
Alle konkurrencedeltagerne får ikke blot en uforglemmelig oplevelse men også meget
opmærksomhed fra top professionelle kunsthåndværkere i chokoladeverdenen! Herudover får de
presseopmærksomhed, hvilket kan give et skub i den rigtige retning mod en professionel
(international) karriere. Og så er der selvfølgelig også en interessant prispakke. Alle
konkurrencedeltagerne i den nationale udvælgelse får en chokoladegave. Vinderne får ligeledes
værdifulde priser.



Præsentation af konkurrenceregler - nationale udvælgelser World Chocolate Masters 2007
1. Opskrifter

· Senest 30 dage forud for den nationale konkurrence, skal hver konkurrencedeltager
i skriftlig stand til komitéen for World Chocolate Masters udarbejde navne samt
korte beskrivelser af både praliner, chokoladekage samt sit show piece (blikfang),
som vil blive præsenteret ved konkurrencen. Venligst ved hvert enkelt værk oplys
navn, de vigtigste ingredienser samt andre karakteristika på maksimum 5
maskinskrevne linier.

· På konkurrencedagen, skal hver konkurrencedeltager fremstå med 10 sæt
opskrifter for samtlige værker, som vil blive præsenteret for juryen såvel som 1
digital kopi (Word eller PowerPoint fil på CD-rom). Hver opskrift skal indeholde en
detaljeret ingrediensliste, en beskrivelse af fremgangsmåde samt et tværsnit eller et
skema, som viser kompositionen.

2. Konkurrencens tema: Nationale myter og legender

· Temaet for chokolade show piece (blikfang) i de nationale udvælgelser, er nationale
myter og legender. Hver konkurrencedeltager kan frit udtrykke dette tema.

· Den kreative fortolkning af temaet, og hvor klart dette udtrykkes, vil bidrage til
juryens pointgivning.

3. Værkerne
Innovative og kreative opskrifter vil være meget værdsat af juryen.

1. Hver deltager medbringer følgende værker på dagen for den nationale konkurrence:

· Individuelle elementer til chokolade show piece (blikfang)
· Fyld til overtrækspraliner
· Forbagt bisquit-bund (lagkagebund eller lign.) til chokoladekage
Disse værker SKAL være tilberedt ene og alene af konkurrencedeltageren. Det er IKKE
tilladt at påføre sit navn eller andre navne på varemærker (f.eks. logo) på værkerne.

2. Individuelle elementer til chokolade show piece (blikfang)
Hver deltager medbringer elementer til show piece (blikfang), som tydeligt udtrykker
konkurrencens tema. Specifikationer: Kun de individuelle dele af show piece (blikfang) må
medbringes og skal samles på konkurrencestedet. Ingen dele må sammenlimes, før
konkurrencen finder sted! Show piece (blikfang) består af 100%
chokolade og andre produkter, som stammer fra kakaobønnen.



3. Fyld til overtrækspraliner
Hver deltager medbringer fyld til pralinerne, som skal overtrækkes under selve konkurrencen.
Antal: Minimum 50 praliner
Specifikationer: Fyldet skal medbringes klargjort og færdigskåret. Det skal overtrækkes under
selve konkurrencen.

4. Forbagt bisquit-bund (lagkagebund eller lign.) til chokoladekage
Hver deltager kan medbringe en forbagt bisquit-bund (lagkagebund) eller en lignende forbagt
bestanddel til chokoladekagen, som konkurrencedeltageren vil tilberede under konkurrencen.
Det er IKKE obligatorisk at medbringe og benytte en forbagt bisquit-bund!
Antal: Forbagt bisquit-bund til 2 identiske kager til 8 personer.
Specifikationer: Den forbagte bestanddel er det eneste, som må medbringes tilberedt og klar til
brug i chokoladekagen. Form og dimensioner kan frit vælges.

5. Forberedes på selve konkurrencestedet
Hver deltager forbereder følgende værker nævnt nedenfor.
Konkurrencedeltageren skal forberede værkerne med ingredienser og udstyr, som
vedkommende selv har medbragt, med mindre andet er specifikt aftalt. Chokolade må ikke
medbringes af konkurrencedeltageren, men skal bestilles på forhånd af komitéen eller Højrup
Foods. Konkurrencedeltageren bærer sin egen professionelle, hvide jakke uden logo. Barry
Callebaut tilbyder en kokkehue.

Under denne praktiske del vil konkurrencedeltagerne blive bedømt på deres håndværk og
tekniske evner såvel som deres kreativitet indenfor chokolade.

Konkurrencedeltagerne har seks timer til at færdiggøre deres opgaver:
· Samle chokolade show piece (blikfang)
· Overtrække praliner
· Formstøbe praliner
· Chokoladekage
· Mystery  dessert

6. Samling af chokolade show piece (blikfang)
Hver deltager samler på konkurrencestedet de forberedte og medbragte chokoladedele til
chokolade show piece (blikfang), som matcher konkurrencetemaet.
Dimensioner: Maksimum 60 x 60 cm. Ingen dele af show piece
 (blikfang) må overgå 60 x 60 cm.
Højde på show piece (blikfang): Minimum 1 m høj.



Specifikationer: Kun de individuelle dele til show piece (blikfang) må medbringes og skal
samles på selve konkurrencestedet. Ingen dele må sammenlimes, før konkurrencen finder
sted. Show piece (blikfang) består af 100% chokolade og andre produkter, som stammer fra
kakaobønnen med undtagelse af guld, sølv og kobberblade og pulver. Kun farve, som er lavet
af kakaosmør, må benyttes. Maksimum 50% af overfladen på show piece (blikfang) må
sprayes. Det er ikke tilladt at benytte hårde materialer til at støtte og andre forstærkende eller
dekorative materialer. Dette inkluderer materialer som dragee filling (pastillage), limprodukter
eller limpistol og lak.
Med henblik på at bedømme værkerne har juryen ret til at perforere show piece (blikfang).
Show piece (blikfang), som indeholder forbudte elementer, vil automatisk blive diskvalificeret.
Komitéen for World Chocolate Masters bidrager med smeltet mørk, mælk og hvid chokolade.
Præsentation: Show piece (blikfang) skal placeres på et fundament leveret af Barry Callebaut.
Det er IKKE tilladt at benytte et supplerende fundament eller baggrund, som ikke er lavet af
chokolade, og som ikke er en del af selve show piece (blikfang).

7. Overtrukken praline
Hver deltager tilbereder en overtrukken praline med medbragt fyld.
Kvantitet: Minimum 50 stk.
Specifikationer: Disse praliner tilberedes på konkurrencestedet med medbragt fyld. Maksimum
vægt per praline er 15 g. Deltageren medbringer alle ingredienser (bortset fra chokolade) og
nødvendige materialer.

8. Formstøbt praline
Hver deltager tilbereder en formstøbt praline.
Kvantitet: Minimum 50 stk.
Specifikationer: Disse praliner tilberedes udelukkende under konkurrencen. Maksimum vægt
per praline er 15 g. Deltageren medbringer alle ingredienser (bortset fra chokolade),
støbeforme samt andre materialer, som er nødvendige.

9. Chokoladekage
Hver deltager tilbereder en lagdelt chokoladekage.
Kvantitet: 2 identiske kager til 8 personer.
Komposition: Kagen skal have en udtalt chokoladesmag.
Specifikationer: Kagen tilberedes og dekoreres udelukkende under konkurrencen. Kun den
forbagte bisquit-bund (lagkagebund) eller en lignende bestanddel må medbringes forbagt. Det
er IKKE obligatorisk at benytte en forbagt bisquit-bund i kagen. Form og dimensioner kan frit
vælges. Vægt per kage: Maksimum 1 kg.



Præsentation: Præsentation på guldkarton (medbragt af deltageren). Hver deltager skærer sin
kage i det anmodede antal portioner og anretter dem på tallerknerne (stillet til rådighed af
komitéen for World Chocolate Masters).

· 1 kage smages af juryen
· 1 kage vil blive præsenteret for fotografering af pressen, indtil konkurrencen slutter.

10. Gastronomisk mystisk  dessert
Hver deltager skaber og tilbereder på konkurrencestedet en dessert, som udelukkende består
af ingredienserne i Mystery Box  leveret af komitéen for World Chocolate Masters.
Kvantitet: 4 anretninger.
Specifikationer: Mystery  desserten skal være en sand gastronomisk dessert , som består af
4 forskellige teksturer eller elementer (f.eks. fløde, mousse, et knasende lag, sauce etc.).
Desserten skal have en udtalt chokoladesmag. Desserten skal udelukkende tilberedes med
ingredienserne i Mystery Box  leveret af komitéen for World Chocolate Masters og vil blive
afsløret til konkurrencedeltagerne og jurymedlemmerne, lige før konkurrencen starter. I
arbejdsperioden samt under smagning af desserten vil juryen grundigt checke, at ingen
personlige ingredienser er benyttet. I tilfælde af brud på reglerne, vil desserten blive
diskvalificeret fra finalepointene.

Deltagerne kan frit arbejde på deres Mystery  dessert dagen igennem, indtil den skal serveres.

Under konkurrencen skal deltageren nedskrive sin opskrift på desserten til juryen og komitéen
for World Chocolate Masters.

Denne opgave er en sand kreativitetstest og en test på faglig dygtighed. Det er ikke tilladt at
medbringe opskrifter eller bøger til desserten. Deltagerne bliver udfordret til udelukkende at
udføre denne opgave med deres professionelle kundskaber og viden.
Præsentation: Mystery  desserten skal serveres på det præsentationsmateriale, som komitéen
for World Chocolate Masters afslører på konkurrencestedet til deltagerne og jury medlem-
merne.

· 3 smagsanretninger til juryen
· 1 anretning til fotografering og pressen



2.4 Juryens evaluering
Juryen består af eksperter i chokoladefremstilling, som er aktive indenfor kage- og chokoladever-
denen, aktive indenfor restaurant og catering industrien eller som
underviser professionelt.
Juryen vil bedømme hver konkurrencedeltager på følgende måde:

- Chokolade show piece  blikfang (35% point)
- Tekniske evner (15% point)
- Smag (50% point)
1. 1/3 point på praliner (hver praline repræsenterer halvdelen af disse)
2. 1/3 point på chokoladekage
3. 1/3 point på Mystery  dessert

2.5 Hvem vinder?
Konkurrencedeltageren, som opnår flest point i sit land, vil blive tildelt titlen National Chocolate
Master 2007 . Det at vinde denne titel medfører ligeledes adgang til de internationale finaler, hvor
vinderen skal konkurrere om titlen World Chocolate Master 2008 . Konkurrencedeltageren, som
opnår flest point for smag vil blive tildelt titlen Finest Taste Award 2007  i den nationale udvæl-
gelse.

2.6 Generelle betingelser
· Hver konkurrencedeltager skaber egenhændigt sit værk  uden hjælp udefra.
· Hvis konkurrencedeltageren fraviger fra betingelserne ved et værk, kan juryen beslutte at

diskvalificere det enkelte værk fra konkurrencedeltagerens endelige pointscore.
· Juryens beslutning er endelig og bindende og står ikke til diskussion.
· Komitéen for World Chocolate Masters kan ændre eller tilpasse reglerne, når dette

skønnes at være nødvendigt og påtager sig at informere alle registrerede
konkurrencedeltagere senest 20 dage før konkurrencens afvikling.

· Opskrifter og fotografisk materiale kan benyttes til ledende artikler eller kommercielle
tidsskrifter af pressen, komitéen for World Chocolate Masters eller Barry Callebaut.
Komitéen for World Chocolate Masters vil ved alle publikationer gøre deres bedste for at
sikre, at konkurrencedeltagerens navn vil blive nævnt i den relevante artikel eller billede,
som vedrører deres opskrift. Hver enkelt konkurrencedeltager frafalder sine rettigheder til
den intellektuelle ejendomsret ved sådanne publikationer.



2.7 Komitéen for World Chocolate Masters
World Chocolate Masters er en organisation af Barry Callebaut.
Komitéen for World Chocolate Masters kan kontaktes på følgende adresse:
Barry Callebaut Belgium  World Chocolate Masters
Aalstersesstraat 122
B-9280 Lebbeke-Wieze
Belgium
Telefon: +3253730381  Fax: +32 53730540
Email: worldchocolatemasters@barry-callebaut.com
www.worldchocolatemasters.com

Alle henvendelser kan sendes til denne adresse eller til agenten i Danmark for Barry Calle-
baut 
Højrup Foods Aps
Københavnvsvej 69
4000 Roskilde
Telefon: 46324111 - Fax. 46324143
Email: info@hoejrup-foods.dk
www.hoejrup-foods.dk

For all information, please contact: Barry Callebaut Belgium nv  Aalstersestraat 122  B-9280 Lebbeke-Wieze  Tel +32 53 73 03 81  Fax +32 53 73 05 40
 www.worldchocolatemasters.com  worldchocolatemasters@barry-callebaut.com


