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PERSBERICHT 
4/06/2015 

 

15/0383 – Hotelschool Gent wint de Chocolaterie Awards 2015 

 

Op vrijdag 29 mei 2015 werden voor de vierde keer de Chocolaterie Awards uitgereikt. Hannah 

Van Winckel haalde voor Hotelschool Gent de 1ste plaats in haar categorie. Onze oud-leerling 

Julie Vanborm haalde de originaliteitprijs en de eerste plaats bij de professionelen. 

 

Een jury van topvakmensen, zoals Jean-Pierre Wybauw, Bruno Vanvaerenbergh, Dimitri Salmon, 

Erik Goossens, … kozen de beste praline. 27 Belgische chocolatiers namen deel in de Categorie 

‘Professionelen’. Alle bakkerijscholen van het land namen deel in de categorie ‘Opleidingen’. Per 

school namen er verschillende klassen deel. In totaal waren er 23 inzendingen. De pralines 

werden beoordeeld op smaak, originaliteit, vormgeving en structuur. 

 

De leerlingen van het zevende specialisatiejaar Banketbakkerij en Chocoladebewerking van de 

Hotelschool Gent creëerden voor hun geïntegreerde proef een praline met de smaken van een 

gekende cocktail. Joost Arijs bepaalde welke van deze pralines de inzending werd voor deze 

wedstrijd. De creatie van Hannah was gebaseerd op de smaken van de ‘Old Fashioned’, een 

cocktail met veel kruiden en bitters. De praline bevat praliné op basis van pecannoten, donkere 

ganache met kardemom en een klein beetje anijsgelei. Als afwerking werd de vorm van een 

steranijs op het oppervlak aangebracht.  

 

Twee jaar geleden sleepte de Hotelschool Gent deze trofee al eerder in de wacht. Niemand 

verwachtte een bisnummer dit jaar. De leerkracht van Hannah, Joris Lemarcq, benadrukt dat de 

overwinning te danken is aan haar eigen inzet. Bovendien vielen leerlingen uit deze klas al eerder 

in de prijzen. Klasgenoot Joran won het Europees kampioenschap voor jonge bakkers en Dylan en 

Bart behaalden de eerste en derde plaats tijden de Xico-wedstrijd. Naast de mooie trofee en de 

kilo’s chocolade die Hannah kreeg, zal ze ook een dag getraind worden door Michel Eyckermans 

en Serge Gandossi. 
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Bij de professionelen won Julie Vanborm. Zij studeerde 10 jaar geleden af aan de Hotelschool 

Gent en werkt sindsdien bij Chocolaterie De Zwarte Vos in Deinze. Ze haalde eerder al mooie 

resultaten op wedstrijden. Haar praline met duindoornbes kreeg dankzij de unieke afwerking ook 

de originaliteitprijs. 

 

Deze wedstrijd heeft in korte tijd heel wat faam gekregen, nooit waren er zoveel inzendingen. 

Binnenkort verschijnen de winnende creaties in het vakblad ‘Chocolaterie’. 

 

Professionelen: 

1ste plaats: Julie Vanborm 

2de plaats: Jérôme Grimonpon 

3de plaats: Jurgen Baert 

 

Opleidingen: 

1ste plaats: Hannah Van Winckel – Hotelschool Gent 

2de plaats: Debby Bogaerts – PIVA 

3de plaats: Lynn van Dommelen – PIVA 

 

Informatie 

Hotelschool Gent, Karen Dobbelaere, directeur ad interim, Lange Violettestraat 10-12, 9000 Gent, 

tel. 09 269 86 00, fax 09 269 86 10, website www.hotelschoolgent.be en 

www.facebook.com/hotelschoolgent  

 

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@stad.gent 

 

http://www.stad.gent/
file://stadgent/data/CP/Communicatie/Afdeling%20Externe%20Communicatie/Persdienst/Pers/teksten/www.flickr.com/photos/stadgent
http://www.hotelschoolgent.be/
http://www.facebook.com/hotelschoolgent
http://www.hotelschoolgent.be/

