Estimados Amigos,
Bem-vindos ao Concurso QUEIJOS DE PORTUGAL - 2019!

É com grande gosto e satisfação que anunciamos a décima primeira edição do Concurso
Queijos de Portugal.
Concurso que se afirma como uma referência nacional e onde se premeia o que de
Melhor se faz nesta fundamental área da indústria de lacticínios.
Promover e estimular o desenvolvimento da indústria e melhorar o conhecimento e
posicionamento do produto junto do consumidor, são os objectivos assumidos desde a
primeira hora.
Tal como em edições anteriores, as provas do concurso de queijo decorrerão nas
instalações da ALS CONTROLVET / FULLSENSE, em TONDELA, nos dias 10 e 11 de
Outubro de 2019.
Nesta 11.ª edição, motivados pela adesão dos produtores e pela necessidade de aproximar
e equilibrar a avaliação sensorial entre as referências inscritas, prevemos abrir duas novas
categorias: Novos Sabores Frescos - categoria que foi premiada pela primeira vez no ano
passado, e Queijo de Ovelha Amanteigado. No entanto e para que o concurso se realize
dentro dos parâmetros de exigência e dignidade, tivemos que alterar o valor por queijo inscrito.

Como até aqui, os queijos apresentados a concurso serão alvo de uma avaliação
objectiva e técnica por parte de provadores especialistas, representando o sector
académico, gastronómico, a distribuição, a imprensa, as instituições e os consumidores.
Este ano, abriremos as portas das sessões de prova! A estes, juntaremos quatro
representantes da indústria, aos quais lançaremos o convite para que integrem e
participem do Júri do Concurso.
Anunciamos já que a cerimónia de entrega de prémios do Concurso Queijos de Portugal
terá lugar na FIL- Parque das Nações em Lisboa, no dia 28 de Outubro, durante o evento
Grandes Escolhas | Vinhos&Sabores 2019.
Contamos com a sua presença e das suas marcas.
Seja um dos MELHORES, participe!
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