
Demonstra¡iile de grilling – 
challenge-ul bucåtarilor

Unul dintre cele mai a¿teptate momente ale eveni-
mentului a fost concursul World Grill Cooking
Contest (WGCC) destinat „Masters of flames“.
Acesta a fost prezentat de cåtre Chef Robert 
Rainford, Regele Mondial al Gråtarelor, maestru în
arta culinarå, scriitor de specialitate ¿i profesor la
colegiul George Brown din Toronto – Canada.
Acesta, în calitate de pre¿edinte al juriului dar ¿i ca
expert chef, a sus¡inut un adevårat show culinar.
Challenge-ul bucåtarilor a fost reprezentat de
demonstra¡iile de grilling de vitå. Ace¿tia au ales så
gåteascå steak-uri din piese mai pu¡in cunoscute
de consumatori precum: chiulota – o carne fin mar-
moratå, fragedå ¿i cu gust intens cunoscutå la nivel
mondial ca Rump Steak. Totodatå, deguståtorii au
apreciat în mod deosebit coastele de vitå, mici de
Angus, burgeri de Angus pe lângå binecunoscutele
T-Bone, Rib-Eye, Cowboy Steak ce deja s-au
impus pe pia¡a din România ca o delicateså.
Carnea de Angus a reprezentat una dintre senza¡iile
de la World Masters of Grill în concursurile in-
terna¡ionale de gåtit grill în aer liber, cu atât mai

mult cu cât este produså ¿i procesatå integral în
România. Aceasta a fost apreciatå ¿i de cåtre
Robert Rainford expert în carne de vitå ¿i Grilling,
la care se adaugå feedback-urile pozitive venite ¿i
din partea consumatorilor care nu au avut ocazia så
deguste carnea de Angus produså în România pânå
acum, dar ¿i din partea unei delega¡ii de exper¡i
culinari din Coreea ce de¡ine un resort de 5 stele de
3.000 de locuri în Coreea de Sud.  
La evenimentul World Masters of Grill au partici-
pat echipe de bucåtari din România, Ungaria,
Coreea de Sud, Croa¡ia, Finlanda, Polonia, Italia,
Israel, Serbia ¿i Canada.
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Competi¡ia organizatå de Asocia¡ia Cultu -
ralå Euro-Est Alternative (ACEEA) în
parteneriat cu Polus Center Cluj a devenit

scena mae¿trilor interna¡ionali în arta gråtarelor
care au pregåtit demonstra¡ii incendiare ¿i
preparate delicioase sub privirile gazdei eveni-
mentului, regele mondial al STEAK-urilor, Chef
Robert Rainford. 
Timp de douå zile iubitorii de preparate la gråtar ¿i
pasiona¡ii de gastronomie au avut întâlnire cu in-
vita¡i de notorietate din România ¿i stråinåtate în
cadrul show-urilor de grill organizate la fa¡a locului.
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Apreciate pentru genetica superioarå,
dar ¿i pentru mediului sånåtos ¿i al ondi¡iilor
de cre¿tere, bovinele Angus din Transilvania
sunt foarte cåutate în zona Europei de Vest
pentru calitatea deosebitå a cårnii. 

World Masters of Grill, unul dintre cele mai mari evenimente culinare 
din România a avut loc în cadrul Polus Center Cluj ¿i s-a desfå¿urat 
pe parcursul a douå zile (10-11 septembrie).

Produsele Angus, 
apreciate de 
Chef Robert Rainford


