
NIEUW RECEPT VOOR PIZZAIOLO VAN HET JAAR 2018

2018 krijgt een ‘de luxe’ editie van ‘Pizzaiolo van het jaar’, u zonder twijfel bekend als de wedstrijd 
georganiseerd door Mozzarella Pizzaiolo, het merk van Kaasbrik. 
De wedstrijd bestaat namelijk 10 jaar en dat is een fantastische gelegenheid om met een hele reeks 
vernieuwingen uit te pakken. Die zullen van ‘Pizzaiolo van het jaar 2018’ en de edities die erop volgen 
een sprankelend succes maken.

Aan bekende klassiekers moet je niet veel sleutelen. Maar toch...
Om de formule up-to-date te houden is de ‘return’ voor deelnemende pizzaiolo’s serieus verhoogd. Het 
integrale succesrecept vindt u verder. Zo krijgt iedere deelnemer gepersonaliseerd promotiemateriaal en 
zal deze editie met extra veel luister onder de aandacht worden gebracht. 

Pizza nog altijd een stevige groeimarkt
Zo komt uiteraard ook Kaasbrik in beeld, de kaasrasper en -verpakker van Mozzarella Pizzaiolo. Naast 
mozzarella – de specialiteit van het huis – raspt en verdeelt Kaasbrik ook andere kazen zoals emmental, 
gouda, … voor de horeca en industrie.
“De pizzamarkt is nog altijd groeiende, dus ook in de mozzarella zit stevige groei,” aldus Karlien De 
Turck van Kaasbrik. “Maar we zijn daarop voorzien. De voorbije jaren hebben we fors geïnvesteerd in 
machines en gebouwen. Er staat een sterk geautomatiseerd productieapparaat, dat voldoet aan de 
hoogste voedselveiligheids- en kwaliteitseisen. Ongeveer 70 procent van onze productie – van een 
totaal van 10.000 ton geraspte kaas per jaar - gaat naar het buitenland, tot het Midden-Oosten en Azië 
toe. ‘Pizzaiolo van het jaar’ is voor ons een fantastische formule om onze Belgische klanten aan ons te 
binden.”

Pizzaiolo’s zijn voedselkunstenaars
Pizza, al duizenden jaren gebakken rond de Middellandse Zee, is wereldwijd een klassieker. Zelfs de 
Vikingen gebruikten platte ronde deegbodems met ingrediënten erop die werden gebakken in ovens. 
‘Pizzaiolo van het jaar’ is ook zo’n klassieker hoewel we nog maar 10 jaar ver zijn. Van dit volkse 
gerecht uit Zuid-Italië met eenvoudige ingrediënten een culinaire belevenis maken, kan alleen een 
gepassioneerde pizzaiolo. 
Geef de pizza, de pizzaiolo’s en de Mozzarella Pizzaiolo van Kaasbrik dus alle eer en aandacht die hen 
toekomen  

Voor meer informatie over ‘Pizzaiolo van het jaar’, de Mozzarella Pizzaiolo van Kaasbrik of over Kaasbrik 
zelf, contacteer:

Karlien De Turck
karlien.deturck@kaasbrik.com
gsm: +32 476 24 27 97

Kaasbrik NV              
Industriepark 1216 
BE-3545 Halen                
Tel.: +32 (0)13 35 59 80
www.kaasbrik.com
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ONS  RECEPT VOOR VOLGEND JAAR IN 10 STAPPEN

1. Schrijf je in
Je schrijft je – uiterlijk 1/11 2017 - in op www.pizzaiolovanhetjaar.be, je voegt er je gegevens toe evenals 
een originele foto bij van jezelf, in je professionele habitat.  

2. Doe mee aan de spaaractie
Iedere deelnemer krijgt waardevolle spaarpunten bij elke aankoop van Mozzarella Pizzaiolo van 
Kaasbrik. Verzamel alle punten, stuur ze terug voor 15 december 2017 en krijg mooie incentives.

3. Voer promotie & ronsel stemmen
Met de vernieuwde formule krijg je nog meer reclame en dus meer ambassadeurs voor je eigen 
pizzazaak. Klanten en supporters kunnen voor je stemmen via sms en je mee helpen promoten op 
Facebook. Per provincie blijven de 3 pizzaiolo’s met het hoogste aantal stemmen over. 33 kandidaten 
gaan naar de volgende ronde. 

4. Imponeer de jury 
De 33 kandidaat-laureaten worden door een professionele jury bezocht en beoordeeld. Imponeer de 
jury tijdens hun bezoek met jouw Pizza van de Chef en de klassieke Pizza Margherita. Zo komen we tot 
11 provinciale laureaten.
 
5. Loop in de kijker
Onze partner Foodprint1718 zorgt voor coverage in het wereldje van professionals en besteedt nog 
meer pagina’s aan de provinciale laureaten en aan de nationale laureaat ‘Pizzaiolo van het jaar 2018’.  

6. Gebruik alle mogelijkheden  
De criteria waarop pizzaiolo’s door de jury worden beoordeeld voor de deelname aan het nationale 
treffen, zijn verbreed. Naast smaak, de korst en de creativiteit wordt nu ook rekening gehouden met 
de klantbeleving, het interieur en de sfeer en met het enthousiasme en de toegankelijkheid van de 
pizzaiolo. De jury zal daar extra op letten.

7. Gebruik dus Mozzarella Pizzaiolo
Een goed recept valt of staat met de juiste ingrediënten. Kies voor de lekkere, verse Mozzarella Pizzaiolo 
van Kaasbrik die de andere ingrediënten nog meer tot hun recht doet komen. Je pizza smaakt beter én 
je verzamelt spaarpunten.

8. Demonstreer je bakkunst
De 11 provinciale laureaten die door de jury werden weerhouden, sturen hun recept van Pizza van de 
Chef op in de aanloop naar de finale. Ze komen vervolgens samen voor een echte pizza bakwedstrijd op 
29 januari 2018 waar elke pizzaiolo zijn ding kan doen.  Iedere pizzaiolo krijgt ruimschoots de kans om 
zijn eigen aanpak te tonen. 

9. Prijk op de kalender
De provinciale laureaten worden vereeuwigd – althans toch voor één jaar - op de kunstzinnige Pizzaiolo-
kalender die vele muren zal sieren. De pizzaiolo die zich ‘Pizzaiolo van het jaar’ mag noemen, wordt het 
boegbeeld voor de campagne in 2019.

10. Neem dus deel en win altijd
Deelnemen is winnen. Doe je voordeel en verzamel al je spaarpunten. 
Er is vanaf het begin van de wedstrijd echt genoeg lekkers voor iedereen: elke deelnemer krijgt voor 
de start van de provinciale stemrondes gratis eigen promomateriaal – gepersonaliseerde affiches, 
tafeldisplays – en sociale media boosting. 


