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De vakwedstrijd om ‘De Gouden IJscreatie 2023’ staat open voor leden van Vereniging
Ambachtelijk IJscentrum die, binnen of buiten Nederland, werkzaam zijn in de ambachtelijke
ijsbereiding. Elk deelnemend bedrijf dient in het bezit te zijn van een zelfstandige inschrijving
van de Kamer van Koophandel. Het wedstrijdijs is bereid binnen het ingeschreven bedrijf.

De wedstrijdlocatie
De wedstrijd om ‘De Gouden IJscreatie’ vindt plaats op maandag 6 maart 2023, tijdens
Bakkersvak/IJsVak 2023. Deze vakbeurs wordt gehouden op 5, 6 en 7 maart in Evenementenhal
Gorinchem.

DE OPDRACHT

Maak vier identieke ijscreaties in zes minuten tijd. Onder ijscreatie verstaan we: een
eenpersoons ijsdessert, met een maximaal eindgewicht van 200 gram.
Verwerk minimaal drie ijssmaken of ijssoorten in de ijscreatie. Alle verwerkte ijssmaken of soorten zijn door de deelnemer zelf geproduceerd.
Eén van de drie ijssmaken is stracciatella-ijs. Dit is het wedstrijdijs van 2023. Zie ook de
reglementen voor De Gouden IJsspatel 2023.
Zorg ervoor dat ook de andere zelfbereide ijssoorten aanwezig zijn tijdens de wedstrijd.
Onder ijs verstaan we consumptie-ijs, dat in bevroren toestand wordt gegeten. Dit kunnen
zowel gedraaide als stilstaand gevroren ijssoorten zijn.
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DE JURERING

De creaties en de algehele presentatie, bereid binnen de maximumtijd van 6 minuten,
worden beoordeeld door een zichtjury. Deze bestaat uit een mix van professionals en
consumenten, die nauwkeurig geselecteerd worden door de juryvoorzitter. De juryleden zijn
vrij van allergieën en/of intoleranties.
Daarnaast beoordeelt een blinde jury de creaties in een afgesloten ruimte. Deze jury,
bestaande uit professionals, beoordelen de creaties aan de hand van de ingezonden
recepturen. De recepturen zijn voorzien van foto en beschrijving van de opbouw.
De kinderjury heeft een geheel eigen beoordelingssysteem en telt niet mee in de algehele
jurering. De kinderjury beoordeelt op de volgende criteria:
- Werkwijze
- Uiterlijk
- Presentatie
- Smaak

WEDSTRIJDEISEN

Alle deelnemers zorgen zelf voor alle ingrediënten en overige benodigdheden zoals
gereedschap, bestek, coupes en borden voor het maken van de ijscreatie.
Je hebt max. 15 minuten de tijd in de voorbereidingskeuken achter de schermen en je volgt
hierbij de instructies van de wedstrijdleiding. Daarna krijg je max. 5 minuten de tijd om je
werkplek op het podium in te richten. De tafel op de werkplek heeft een afmeting van 80 cm
X 180 cm en is voorzien van 2 x 220 V stroom. Op de laatste pagina van dit reglement vind je
een situatieschets van het wedstrijdpodium in 2020. Deze zal in 2023 nagenoeg gelijk zijn.
De drie soorten wedstrijdijs die in de creatie verwerkt worden (waarvan 1 smaak stracciatellaijs moet zijn; invulling van de andere twee smaken staat vrij), moeten worden meegenomen
en worden aangeleverd in bakken van max. 2,5 liter.
Het ijs wordt bereid in de ijskeuken van het ingeschreven bedrijf.
Op voorhand mogen er twee zelf vervaardigde ‘halffabrikaten’ in de voorbereiding worden
geproduceerd. Hiervan mag er in maximaal één halffabrikaat een ijssmaak worden verwerkt.
Let op: de drie verplichte wedstrijdsmaken zijn hiervoor uitgesloten. De praktijkjury (in de
voorbereidingskeuken) ziet hier streng op toe. Alle Items moeten tijdens de voorbereiding
getoond worden aan de praktijkjury. Bij het gebruik van items die niet zijn getoond of staan
vermeld op de receptuur, volgt diskwalificatie.
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WEDSTRIJDEISEN

Alle werkzaamheden rondom het opbouwen en afwerken van de ijscreatie worden op de
werkplek en in het zicht van de jury uitgevoerd. Je krijgt exact 6 minuten de tijd op je
werkplek op het podium om je vier creaties onder het toeziend oog van de zicht- en
praktijkjury volgens hiervoor genoemde samenstellingseisen te maken. Na de 6 minuten kun
je tijdens een kort interview de creatie van toelichting voorzien aan de zichtjury.
Er mogen geen verwijzingen in de naam, uitvoering of presentatie van de creatie worden
verwerkt, die gelinkt kunnen worden aan het deelnemende bedrijf of de persoon.
De kostprijs van de creatie mag niet meer dan € 3,50 bedragen met een maximale
verkoopprijs van € 12,50.
Maak de kosten en verkoopprijs kenbaar door de receptuur in te sturen. Voorzien van foto en
beschrijving van opbouw van de creatie. Ga naar www.ambachtelijkijscentrum.nl en klik op
‘insturen receptuur IJscreatie’. De receptuur dien vóór 27 februari 2023 in bezit te zijn van de
wedstrijdorganisatie.
Van de winnaar van ‘De Gouden IJscreatie’ wordt verwacht dat deze de winnende ijscreatie
het gehele jaar op de ijskaart heeft staan en kan aanbieden, identiek in uitvoering en
verkoopprijs.

INSCHRIJVEN

Inschrijven is alleen mogelijk via de website www.ambachtelijkijscentrum.nl.
Inschrijven is mogelijk tot en met 26 februari 2023.
Er is maximaal één inschrijving per bedrijf, formule of franchiseorganisatie mogelijk.
Voor deelname aan ‘De Gouden IJscreatie 2023’ betalen leden van het Ambachtelijk
IJscentrum een inschrijfgeld van € 75 excl. btw per inzending.
De inschrijving is voltooid wanneer het bedrag per iDeal is voldaan.
Wanneer de betaling is verwerkt, ontvangen deelnemers een bevestiging van inschrijving.
Voorafgaand aan de wedstrijd ontvangen deelnemers nog een uitnodiging.
Het aantal deelnemers is gelimiteerd tot maximaal 24. Als dit aantal is bereikt, sluit de
inschrijving. Daarna werken we met een wachtlijst.
Iedere deelnemer maakt kans genomineerd te worden voor de titel IJssalon van het Jaar
2023. Aan deze verkiezing kunnen uitsluitend in Nederland gevestigde bedrijven
deelnemen. Deelname aan deze verkiezing is kosteloos.
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BEOORDELING

Drie verschillende vakjury's beoordelen de ijscreaties:

De zichtjury

Neemt plaats in het zicht van de deelnemer en
ziet hoe de creatie wordt bereid.
De beoordelingscriteria:
Werkwijze
Uiterlijk
Presentatie
Smaak
Tijd (binnen de 6 minuten)
Originaliteit

De blinde jury

Neemt plaats in een geluidsdichte ruimte
en ziet niet hoe de creatie bereid wordt.
De beoordelingscriteria:
Uiterlijk
Presentatie
Smaak
Technische moeilijkheidsgraad

De praktijkjury

Loopt tijdens de voorbereiding rond in de
voorbereidingskeuken en tijdens de bereiding van de
creatie op de wedstrijdvloer. Beoordelingscriteria:
Hygiëne en temperatuur
Voorbereiding
Wanneer blijkt dat de ingediende receptuur niet
overeenkomt met datgeen wat gepresenteerd wordt,
of afwijkt van het reglement, volgt diskwalificatie.
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Twee van de ijscreaties worden openbaar en één anoniem (blind) door een deskundige
jury beoordeeld Eén ijscreatie is bestemd voor fotografie en de kinderjury. Mocht een
onderdeel van de creatie alcohol bevatten, meld dit bij de wedstrijdleider, zodat de
juryvoorzitter daar passende actie op kan ondernemen.
De uitspraak van de jury is bindend; er is geen beroep tegen mogelijk. In twijfelgevallen
is het oordeel van de juryvoorzitter doorslaggevend.

Tot ziens bij de IJsVak-wedstrijden 2023!

Commissie IJsVak-wedstrijden
Vereniging Ambachtelijk IJscentrum
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