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RUSZA CZWARTA EDYCJA ELIMINACJI
DO PUCHARU LOUIS’A LESAFFRE
Louis Lesaffre Coupe to nie tylko platforma startowa do cyklu międzynarodowych konkursów, podczas których wiodące talenty piekarskie z całego świata przyjeżdżają, aby
zaprezentować swoje umiejętności. Puchar to doskonała arena do zaprezentowania
światu swoich umiejętności, a także nabycia nowych doświadczeń.
Aby zakwalifikować się do udziału w LLC trzeba wysłać zgłoszenie i zwyciężyć w Eliminacjach Krajowych.
W 4. edycji organizatorzy Pucharu Louis’a Lesaffre dostosowali regulamin do aktualnych trendów panujących w bran- Polskie Eliminacje Krajowe odbędą się w II ETAPACH:
ży. W nowym wydaniu zdecydowano się postawić na innowacje. Ma to na celu sukcesywne zmiany w regulaminie
I ETAP (PRESELEKCJA)
w celu przystosowania Pucharu do wymagań konkursów
Wybór 9 zawodników (po 3 w każdej kategorii) na podmiędzynarodowych, takich jak Puchar Świata w Piekarstwie
stawie przesłanych zgłoszeń, zdjęć wypieków wskazanych
oraz Mistrzostwa Piekarskie.
w regulaminie oraz opisu receptur i procesu produkcji.
- zgłoszenia przyjmowane są do dnia 10.10.2014 r.
CYKL KONKURSU:
II ETAP: FINAŁ ELIMINACJI KRAJOWYCH
W każdej kategorii zmierzy się 3 zawodników, pośród których specjalne, międzynarodowe jury wyłoni zwycięzcę.
Puchar Louis’a Lesaffre
Zwycięzcy w każdej z 3 kategorii utworzą narodową druEliminacje krajowe
żynę Polski, która zaprezentuje nasz kraj podczas Finału
Puchar Louis’a
Pucharu Louis’a Lesaffre w 2015 roku.
Puchar Świata
Lesaffre
Mistrzostwa
Finał Eliminacji Krajowych odbędzie się w dniach
w Piekarstwie
Piekarskie
Eliminacje
międzynarodowe
28-30.10.2014 r. w siedzibie firmy Lesaffre Polska SA
w Wołczynie (woj. opolskie).
W programie LLC na lata 2014/2015, znajdą się 3 główne kategorie: „Bagietki i chleby świata”, „Wypieki półcukiernicze i pieczywo smakowe” oraz „Wyrób artystyczny”.
Głównym aspektem, jaki pojawia się w 4. edycji jest INNOWACYJNOŚĆ. Zmiany polegają na wprowadzeniu do regulaminu nowych wyzwań, które wymagają od kandydatów
kreatywności i opanowania sztuki międzynarodowego
pieczenia. Każdy z uczestników może tu zostać doceniony
wykorzystując własne techniki pieczenia, wyobraźnię oraz
know-how.

W oparciu o nowe trendy oraz uwzględniając dalszy rozwój
zawodników, Lesaffre, twórca i organizator Pucharu, opracował zupełnie nowy regulamin konkursu. Począwszy od zmiany
składu jury do całkowicie nowych zadań dla zwodników.
Dodany został również zupełnie nowy aspekt, jakim jest
prezentacja Młodych Nadziei Piekarnictwa.
Dla każdego pasjonata smaku oraz swojego zawodu
Puchar Louis’a Lesaffre jest szansą, aby zaprezentować
swoje umiejętności oraz pogłębić swoją wiedzę poprzez
kolejne doświadczenie.

O LESAFFRE
Grupa Lesaffre to firma wielonarodowa i wielokulturowa, która stara się zapewnić to co najlepsze w każdym z obszarów biznesowych, w jakich działa: piekarstwo, żywienie i zdrowie, smaki i fermentacja. Grupa
Lesaffre wprowadza na rynek żywieniowy zdrowe
i polepszające życie rozwiązania, głównie pochodzące
od drożdży i innych produktów fermentacji.
Od 1853 roku innowacyjność znajduje się w centrum uwagi firmy Lesaffre i wokół niej buduje swój
rozwój.
Lesaffre jest zawsze blisko, zarówno Klientów, jak
i Partnerów.
Lesaffre pomaga nie tylko ulepszać żywność, ale
również chronić naszą planetę.
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KONTAKT PRASOWY :
Małgorzata Pielok
mpi@lesaffre.pl
tel.: +48 504 083 069

• 7,700 pracowników
• 1.5 mld € obrotu w 2012
• ponad 70 spółek zależnych na całym świecie
• 30 Baking Center TM
• Produkty dystrybuowane w ponad 180 krajach
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