EUROBEEF 2018 VAKWEDSTRIJDEN
Ter gelegenheid van Meat Expo 2018

INSCHRIJVINGSFORMULIER
INTERNATIONALE CATEGORIE
1. INRICHTING EN DOEL
Ter gelegenheid van Meat Expo 2018 richt de organisatie Meat Expo (afdeling van Kortrijk Xpo), onder de auspiciën en met de
medewerking van de Landsbond der Beenhouwers, Spekslagers en Traiteurs van België, de internationale vakwedstrijden 2018 in
met als doel het vakmanschap de specialisatie en de creativiteit van de slager, spekslager en traiteur te bevestigen en te
stimuleren in een vakwedstrijd met een hoge promotionele uitstraling.
2. DATA VAN DE VAKWEDSTRIJDEN
De internationale vakwedstrijden 2018 zullen plaatsvinden op zondag 30 september 2018, in de hiervoor speciaal voorbehouden
ruimte.
3. DEELNAME
Kunnen aan de internationale vakwedstrijden 2018 deelnemen, alle gevestigde zelfstandige beenhouwers, spekslagers en
traiteurs, gevestigd buiten België, hun echtgenote/partner en hun in het bedrijf tewerkgestelde familieleden en personeel.
4. INSCHRIJVINGSRECHT
De prijs om aan de internationale categorie van de vakwedstrijd deel te nemen, bedraagt per schotel of per product 27,00 EUR
(BTW inbegrepen). Dit inschrijvingsrecht wordt door Kortrijk Xpo (in opdracht van de organisatie Meat Expo) aan de
onderneming aangerekend. Het inschrijvingsrecht is betaalbaar op het ogenblik van ontvangst van de factuur vanwege Kortrijk
Xpo, Doorniksesteenweg 216, 8500 Kortrijk, door overschrijving op een bankrekening van Kortrijk Xpo, met vermelding van het
factuurnummer en van de naam van de deelnemer. Bij eventuele niet-deelname wordt dit inschrijvingsgeld NIET
TERUGBETAALD.
5. INSCHRIJVING
De deelnemers schrijven rechtstreeks in, door middel van het inschrijvingsformulier, waarop zij ook de benaming van de
schotel(s) en/of product(en) dienen te vermelden.
De producten moeten UITSLUITEND worden ingezonden onder naam van de deelnemer, dus onder geen enkele voorwaarde op
firmanaam.
Binnen de 8 dagen ontvangen de deelnemers, voor zoverre de facturen werden voldaan :
1. de nodige deelnemingsdocumenten
2. de kaartjes, die zij aan de schotel(s) en/of product(en) moeten hechten
3. praktische richtlijnen.
De uiterste inschrijvingsdatum is 15 juni 2018.
6. OPGAVEN
EUROBEEF VAKWEDSTRIJDEN: HET GAAT TELKENS OM ZELF BEREIDE PRODUCTEN
Groep 1:
Vleesbereidingen o.a.: verse worsten, hamburgers, loze vinken, cordon bleu, …
Groep 2:
Gedroogde en/of gezouten vleesproducten (zie ook rubrieken 4 en 5 & 8 van de nationale wedstrijden)
Groep 3:
Gekookte vleesproducten (zie ook rubrieken 3, 6, 7, 9, 10 en 11 van de nationale wedstrijden)
Groep 4:
Bereide gerechten of ovenklare gerechten (zie ook rubriek 12 van de nationale wedstrijden)
De schotels en de producten moeten door de deelnemers persoonlijk vervaardigd zijn.
De schotels en de producten blijven eigendom van de deelnemers, voor zover zij worden afgehaald binnen de vastgestelde
termijn.
Ter vergelijking: de rubrieken van de nationale wedstrijd Eurobeef vindt u in punt 14.
Hoeveelheden (voor jurering en tentoonstelling)
Rubriek 1: ½ kilo rauw + ½ kilo gebakken
Rubriek 2: 1 (of meerdere) stuk(ken) (niet aangesneden en minimaal 1 kilo)
Rubriek 3: 1 (of meerdere) stuk(ken) (niet aangesneden en minimaal 1 kilo)
Rubriek 4: 1 proefportie en 1 presentatie portie.
7. AANTAL INZENDINGEN
Er kan deelgenomen worden in één, in meerdere of in elk der 4 rubrieken, telkens met maximum 9 schotels of producten per
rubriek.
8. BEOORDELING
De beoordeling van elke rubriek gebeurt door een jury samengesteld uit 3 vaklieden.
Een onafhankelijke commissaris volgt permanent de jurywerkzaamheden en waakt over het regelmatig verloop van de wedstrijd.
De werkzaamheden van de jury’s worden gecoördineerd door een voorzitter.
In geval van twijfel of voor alle punten die niet zouden voorzien zijn in het Reglement, zal de voorzitter soeverein beslissen.
De schotels en producten komen pas bij de jury’s nadat zij volledig anoniem zijn gemaakt (: geen decoratie van de producten
met herkenningstekens, enz…) en nadat zij zijn gecontroleerd op hun conformiteit met de geldende wetgeving en met het
reglement.
Bij ernstige inbreuk op het reglement van de nationale vakwedstrijden of op de ter zake geldende wetgeving, wordt de inzending
afgewezen en wordt zij niet beoordeeld door de jury. De afwijzing wordt vastgesteld door de voorzitter van de jury.
DOOR ZIJN DEELNAME AANVAARDT DE KANDIDAAT DE BESLISSING VAN DE JURY.

9. BEOORDELINGSNORMEN
a) van de vakjury’s
voor de groepen 1, 2, 3: vleesbereidingen, gedroogde en/of gezouten vleesproducten en gekookte vleesproducten
- uitzicht uitwendig ........................................................................................................ 100 punten
- uitzicht aangesneden ................................................................................................... 100 punten
- samenstelling (keuze vlees, passende ingrediënten en verhoudingen, binding, beet,
eventuele aanwezigheid van ongewenste bestanddelen) .................................................. 100 punten
- smaak ....................................................................................................................... 100 punten
- geur .......................................................................................................................... 100 punten
TOTAAL :
500 punten
voor groep 4: bereide gerechten of ovenklare gerechten
- algemene esthetische indruk ........................................................................................ 100 punten
- samenstelling (passende ingrediënten en verhoudingen) .................................................. 100 punten
- afwerking en finesse .................................................................................................... 100 punten
- smaak ....................................................................................................................... 100 punten
- originaliteit en creativiteit............................................................................................. 100 punten
TOTAAL :
500 punten
b) van de verbruikersjury’s
voor de groepen 1, 2, 3: vleesbereidingen, gedroogde en/of gezouten vleesproducten en gekookte vleesproducten
- uitzicht uitwendig ........................................................................................................ 100 punten
- uitzicht aangesneden ................................................................................................... 100 punten
- smaak en geur............................................................................................................ 300 punten
TOTAAL :
500 punten
voor groep 4: bereide gerechten of ovenklare gerechten
- algemene esthetische indruk
100 punten
- samenstelling (passende ingrediënten en verhoudingen) .................................................. 100 punten
- afwerking en finesse .................................................................................................... 100 punten
- aantrekkingskracht...................................................................................................... 100 punten
- originaliteit en creativiteit............................................................................................. 100 punten
TOTAAL
500 punten
10. PRIJZEN EN ONDERSCHEIDINGEN
Diploma’s en naamplaatjes van trofeeën worden opgemaakt op basis van de informatie die de kandidaat vermeldt op het
deelnameformulier. Om fouten te vermijden, wordt expliciet gevraagd hoofdletters te gebruiken.
In de bevestigingsbrief ontvangt de kandidaat de kaartjes om aan de producten te bevestigen, dit geldt eveneens als controle op
correctheid van de ontvangen gegevens. Eventuele fouten dienen schriftelijk en onmiddellijk na ontvangst van de kaartjes aan
de organisatie te worden gemeld zodat aanpassingen nog mogelijk zijn. Diploma’s die nadien moeten herdrukt worden omwille
van fouten in de namen of productnamen en die niet werden doorgegeven aan de organisatie vallen ten laste van de kandidaat
(8,00 EUR / diploma).
a)
-

INDIVIDUEEL
een diploma met gouden medaille-opdruk
een diploma met zilveren medaille-opdruk
een diploma met bronzen medaille-opdruk

b)

EERSTE PRIJS
De Meat Expo-trofee gaat naar het beste product in de Internationale categorie, verkozen door de Belgische jury.

(minimum 90%)
(minimum 80%)
(minimum 70%)

11. AFLEVEREN EN AFHALEN VAN DE SCHOTELS EN/OF PRODUCTEN
a) Afleveren van de schotels en/of producten
Zondag 30-09-2018: van 7u00 tot 9u30.
De deelnemer zorgt er voor dat hij op de dag van zijn deelname, tijdens de daarvoor voorziene uren, zijn schotel(s) en/of
product(en) ter plaatse brengt. De exacte locatie voor afleveren van producten op de campus van Kortrijk Xpo wordt
meegedeeld in de bevestiging van de deelname. Schotels en producten die ingediend worden na deze voorziene uren, worden
afgewezen en worden niet beoordeeld door de jury.
b) Afhalen van de schotels en/of producten
De schotels en producten mogen afgehaald worden op de dag van de wedstrijd van 19u00 tot 20u30 (exacte locatie voor
afhalen van de producten wordt meegedeeld bij het afleveren van de producten).
De producten kunnen worden meegenomen door de deelnemers maar zijn niet meer geschikt voor menselijke
consumptie.
12. PRESENTATIE
Er wordt een speciale tentoonstellingsruimte voorzien. De etalage en de presentatie van de inzendingen gebeuren volledig door
de inrichters, in samenwerking met ervaren vakmensen en specialisten.
Bij elke schotel of product wordt een kaartje geplaatst met daarop de naam en de woonplaats van de deelnemer, en tevens de
behaalde onderscheiding.
De organisatoren behouden zich het recht voor bepaalde inzendingen niet tentoon te stellen.
De organisatoren zijn niet verantwoordelijk voor beschadigde of verloren producten en/of versiering.
13. PRIJSUITREIKING
De diploma’s zullen zo vlug mogelijk uitgereikt worden.
14. NATIONALE RUBRIEKEN ( ter vergelijking met de groepen van de internationale categorie)
3
4
5
6

ambachtelijke
ambachtelijke
ambachtelijke
ambachtelijke

kookham
gezouten ham
gezouten vleeswaren
vleesproducten

7
8
9

ambachtelijke leverbereidingen
ambachtelijke droge worst
ambachtelijke bloedbereidingen

10
11
12

ambachtelijk product op basis van gevogelte
geleibereidingen
bereide gerechten of ovenklare gerechten

INTERNATIONALE VAKWEDSTRIJDEN 2018
Ter gelegenheid van Meat Expo 2018

INSCHRIJVINGSFORMULIER
INTERNATIONALE CATEGORIE
Terug te sturen aan
Uiterlijk op 15 JUNI 2018

Meat Expo, c/o Kortrijk Xpo
Doorniksesteenweg 216, BE-8500 Kortrijk (BELGIUM)
tel. +32 56 24 11 11  Fax +32 56 20 44 33

INVULLEN IN DRUKLETTERS aub

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Ondergetekende : ..................................................................................................................
Naam Bereider + Rubriek (indien afwijkend van ondergetekende) :....................................................
Straat & nr : ........................................................................................................................
Postnummer :................................ Stad : ............................................................................
Tel : ............................................. email: ...........................................................................
Naam en adres van de werkgever : ........................................................................................
...........................................................................................................................................
BTW. nr : ............................................................................................................................
-

schrijft hierbij in voor de INTERNATIONALE VAKWEDSTRIJDEN EUROBEEF 2018

-

heeft kennis genomen van het reglement en verklaart zich te onderwerpen aan de bepalingen hiervan

-

verklaart op zijn/haar eer, de producten en/of schotels volledig persoonlijk te zullen vervaardigen

-

zal, na ontvangst van de factuur, het inschrijvingsgeld betalen door overschrijving op bankrekening van Kortrijk Xpo, met vermelding van de
naam van de deelnemer en van het factuurnummer.

-

wenst deel te nemen in de volgende rubrieken (met maximum 9 stukken per rubriek):
Groep 1 : Vleesbereidingen

met…………product(en) = ………… EUR

Groep 2 :Gedroogde en/ of gezouten vleesproducten

met…………product(en)=……………EUR

Groep 3: Gekookte vleesproducten

met…………product(en) = …………EUR

Groep 4: Bereide of ovenklare gerechten

met ……… product(en) = ………… EUR
-----------------------------------------------------------------

Totaal aantal inzendingen: ………… =

………….. EUR

INZENDINGEN PER RUBRIEK: (gelieve een kopie te nemen indien meer dan 10 inzendingen)
Nr

Benaming van de schotel en/of product

Rubriek

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Datum :

Handtekening :

In te vullen door Kortrijk Xpo

