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WORLD CHOCOLATE MASTERS 

 
 
Een prestigieuze wedstrijd op CHOCOA op wereldniveau rond creativiteit met 
chocolade!  
De” World Chocolate Masters” is gegroeid uit het samenvoegen van twee 
gerenommeerde vakwedstrijden, nl. de “International Belgian Chocolate 
Award” (Callebaut) en de “Grand Prix International de la Chocolaterie” (Cacao 
Barry).  

 
De Belgische selectie op de beurs CHOCOA. 

 
 
Barry Callebaut Belgium organiseert de nationale selecties van de “World 
Chocolate Masters” op 11 april tijdens CHOCOA te Brussel. Deze beurs vindt 
plaats van 10 tot 12 april 2005.  
De “World Chocolate Masters” is een indrukwekkende nieuwe wedstrijd voor 
chocolatiers, patissiers en andere professionele chocoladeverwerkers.  
De winnaar van de Belgische selectie wordt bekroond met de titel van 
“Belgian Chocolate Master 2004” én wint een ticket voor de grootse 
internationale finale! Samen met deze titel wint hij eveneens de trofee Prosper 
Montagnée en wordt hij dus 1ste Chocolatier van België 2005. De meest 
creatieve deelnemer wint de “Belgian Chocolate Creativity Award”. Een 
unieke kans dus voor gedreven vaklui om zich te profileren naar hun klanten, 
collega’s én de vakpers!  
Het takenpakket van de finalisten bestaat erin om binnen een beperkte 
tijdspanne een hele reeks opgelegde opdrachten te realiseren (pralines, 
gebak, sierstuk) en dit onder het toeziend oog van publiek en jury. Een 
uitdaging voor échte professionals die zeker zijn van hun stuk!  
 
Een reactie van de winnaar van de “International Belgian Chocolate Award”, 
editie 2003, Serge Alexandre: “Het was een dag boordevol emoties. Je wordt 
uiteindelijk gelauwerd en erkend door de allergrootsten in het vak. En dat doet 
je iets!”. Finalist Jordi Farrés Miralles uit Terrassa, Spanje, vult aan: “Deel 



uitmaken van de schare vaklui die je zelf enorm bewondert, is een unieke 
ervaring. Je leert tijdens zo’n finale echt heel inspirerende mensen kennen.”  
De Jury: H. Van Dender, P. Marcolini, J. De Neef, G. Van Essche  

 
Praktische informatie:  

WORLD CHOCOLATE MASTERS  
11 APRIL 2005  

BRUSSELS EXPO  
 

Info?  
chocoa@bfe.be  

www.chocoa-online.org 
 
 
Gelieve ons een klein berichtje te sturen indien U onze mails niet meer wenst te ontvangen.  
 
Marianne NELISSEN 
Head of Project  
CHOCOA 
_______________________________ 
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