42e Internationale Vakwedstrijd Confrérie 2023
Met trots mogen wij u uitnodigen om deel te nemen aan de 42e internationale vakwedstrijd van de
confrérie. Dit jaar met aanpassingen die uw deelname ten goede komen. Meer reclame
mogelijkheden voor u als deelnemer. Een extra spannend wedstrijdonderdeel middels de X-factor
(AVO bokaal) en een speciale feestavond met ‘live-cooking’.
Wint U in 2023 de grote internationale prijs bij de Confrérie?
Om deze belangrijke internationale prijs te winnen, dient u met ten minste twee producten in 5
verschillende categorieën A tot en met J deel te nemen, dus met minstens 10 producten. Nationaal
kampioen kunt u worden door met minimaal 10 producten mee te doen, ongeacht de categorie.
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J

Rauwe, gerookte of gedroogde snijdbare worstsoorten (metworst, snijworst, cervelaatworst, salami enz.)
Rauwe of gerookte smeerbare worstsoorten (theeworst, ossenworst, metworst enz.)
Verduurzaamde vleeswaren, gezouten en gedroogde en/of gerookt
(Coburgerham, gerookte- of gedroogde ham, bacon, rookvlees enz.)
Gekookte vleeswaren (casselerrib, pekelvlees, pastrami, katenspek enz.)
Patés of terrines (wild- gevogelte, fruit etc. zijn toegestaan)
Leverworst, leverkaas, leverpastei, snijdbaar
Gekookte worstsoorten en vleespastei
Barbecueworst
Grillworst
Conserven en kant & klaar gerechten (verdeeld meerdere in subcategorieën)

Een product mag aangesneden zijn (halveren) mits het product door minimaal 2 jurytafels beoordeeld kan worden.
Zowel de buitenzijde als de binnenzijde!
De kosten bedragen € 57,50 per product. Bij 10 producten of meer betaalt u € 52,50 per product.
Er is geen maximum gesteld aan het aantal inzendingen.
X Dit jaar is er weer een speciale wedstrijd met de titel X-factor. Hierover wordt u later geïnformeerd.
De producten in de categorie X worden NIET meegenomen in totaalbeoordeling.

Aanmelden?
Stuur een email aan aanmelden@confrerie.nl of via de website www.confrerie.nl/aanmelden
De volledig onafhankelijke vakwedstrijd van de Confrérie wordt mede mogelijk gemaakt door onze
sponsoren.

Wedstrijdverloop
Datum
1-10-2022

Activiteit
Start aanmelden

5% korting geldig voor aanmeldingen tot 1 december 2022
Direct na aanmelding ontvangt u van ons een zilveren raamsticker waarin uw deelname aangekondigd wordt

9-1-2023
2-2-2023
4-2-2023
4/5-2-2023

Start inschrijven van producten
Sluitingsdatum aanmelden (18.00 uur)
Sluitingsdatum inleveren wedstrijdproducten (16.30 uur)
Wedstrijd

De wedstrijd wordt gehouden in het gebouw van SVO in Eindhoven. Hooghuisstraat 22-24, 5611 GT Eindhoven

5-2-2023
6-2-2023
11-2-2023
18-2-2023
4-3-2023
25-3-2023

Toezending resultatenoverzicht (emaill)
Toezending juryrapporten (email)
Herbeoordeling (indien noodzakelijk)
Start aanmelden feestavond
Toezending productdiploma’s (email)
Feestelijke prijsuitreiking

De feestavond wordt gehouden in Hotel Heerlen Terworm 10, 6411 RV Heerlen

Schitterende producten in 10 verschillende
categorieën

Europees Kampioen 2022, ‘Der Dorfmetzger’
Jürgen Reck, Möhrendorf (D)

Jaarlijks meer dan 50 prachtige bokalen

Prachtige feestavond in Hotel Heerlen met
geweldige gerechten tijdens het ‘Live-cooking’
event met live Jazz muziek van Jo Didderen &
L'Equipe de Rêve

Europese Slagers Vakwedstrijd / Confrérie des Chevaliers
@ConfrerieChevaliers

