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PERSBERICHT 
5/12/2014 

 

14/0763 – Hotelschool Gent wint Xico-wedstrijd 

 

De Hotelschool Gent viel massaal in de prijzen op de Xico-wedstrijd, waaraan Belgische 

professionele en leerling-chocoladebewerkers kunnen deelnemen. De opdracht bestaat erin 

een moule in de vorm van de hond Xico te mouleren en te decoreren. Dylan Roels werd de 

winnaar in de categorie ‘opleidingen’. Hij won een tweedaagse training begeleid door 

topchocolatier Stephan Leroux. Bart De Groote behaalde de derde plaats en ontving een 5-jarig 

abonnement op ‘Chocolaterie Magazine’. De andere leerlingen kregen ook lovende kritieken. 

Leerkracht Joris Lemarcq eindigde derde bij de professionals. 

 

Dit jaar organiseerden Belcolade en Chocololaterie Magazine hun tweede editie van de Xico-

wedstrijd. Xico is de creatie van de Mexicaanse kunstenares Christina Pineda. In de eerste editie 

kregen de deelnemers een vorm om een grote holle figuur te maken. Toen haalde Joris Lemarcq 

(leerkracht Hotelschool Gent) de tweede plaats met zijn Xico die hij aankleedde in het thema van 

sociale media.  

 

Dit jaar namen ook 4 leerlingen van het 7de specialisatiejaar deel in de categorie ‘opleidingen’. De 

opdracht was wel anders: de figuurtjes waren dit jaar slechts 5 cm groot en kregen een vulling. 

Bovendien moest zowel de vulling als de afwerking naar Mexico verwijzen. 

 

Elke deelnemer kreeg begin juli de vormen van ‘Chocolateworld’ toegestuurd. Half september 

2014 werden 12 identieke figuurtjes verwacht bij ‘Puratos’ in Groot-Bijgaarden. De figuurtjes 

werden bij ‘Puratos’ en ‘Chocolateworld’ tentoongesteld, maar ook in ‘Choco-Story’ in Brugge en 

in het ‘Moofmuseum’ in Brussel kon het grote publiek stemmen op de leukste creatie. Een 

professionele jury beoordeelde de smaak. Op 20 november vond de proclamatie plaats in het 

Moofmuseum. 
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Informatie 

Hotelschool Gent, Jan Vanderghote, Technisch adviseur bakkerij, Tweebruggenstraat 59,  

9000 Gent, tel. 09 235 24 42, gsm 0476 62 35 96, fax 09 233 47 62, 

e-mail hotelschool.info@gent.be, website www.hotelschoolgent.be 

 

Bevoegd 

Mevrouw Elke Decruynaere, schepen van Onderwijs, Opvoeding en Jeugd, stadhuis, Botermarkt 1, 

9000 Gent, tel. 09 266 50 78, fax 09 266 50 89, e-mail schepen.decruynaere@gent.be 
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