BASES DEL CONCURS DE CUINA DE
CAÇA I BOLETS
Organitza: Eix Comercial Sant Pere i Associació de Veïns de Sant Pere
Data: 8 de novembre de 2014
Lloc: costat estand Associació de Veïns del Barri de Sant Pere i Eix Comercial Sant Pere
-Per participar s'hauran d'inscriure a qualsevol de les parades del Mercat Municipal de St. Pere, al Casal de Barri de St. Pere o bé
enviant un mail a info@eixsantpere.cat
-El termini d'inscripció acabarà el dijous dia 6 de novembre a les 24:00 h.
-El fet d’inscriure’s i participar en el concurs comporta l'acceptació d'aquestes bases.
-Es podrà presentar qualsevol tipus de plat que porti com a ingredient destacat els bolets i/o la caça.
- Es valorarà que els ingredients dels plats presentats siguin fàcilment localitzables al Mercat.
-No podran participar professionals del sector de la restauració.
-Tots els ingredients que es trobin en el recipient de presentació, encara que siguin de decoració, han de ser comestibles.
-L'hora de presentació dels plats serà de 10:00 h a 11:00 h. A partir d'aquest moment no s'acceptaran més plats.
-És obligatori presentar juntament amb el plat la recepta del mateix, indicant ingredients per a quatre persones i passos a seguir per la
seva elaboració. Si no es facilita la recepta per escrit no es podrà participar en el concurs.
-El participant cedeix el dret sobre la recepta presentada a l'Associació, per tal que aquesta en faci difusió o l'utilitzi per altres
campanyes, o bé per l'edició d'un llibre sobre les mateixes.
-Donat que hi ha premi a la millor presentació, i per tal de no malmetre aquesta alhora de fer el tast per part del Jurat, es presentarà
una ració a banda perquè el Jurat la pugui degustar i puntuar.
-Un cop acabi el concurs els plats seran retornats als propietaris perquè els degustin en el mateix lloc o bé a casa seva.
-Tots els plats estaran exposat de les 11 a les 13 hores per tal que el Jurat popular pugui votar la millor presentació.
-El Jurat professional és reunirà a les 11:30 hores a la sala de reunions del Mercat per fer les valoracions.
-Al deixar el plat s’ha d’especificar el tipus de conservació que necessita i la temperatura més adequada per degustar-lo per tal que el
jurat pugui apreciar correctament el plat presentat.
-El resultat de la valoració d'ambdós Jurats es farà saber a les 13:30 hores a la carpa del concurs, on també es farà el lliurament dels
premis.
-El Jurat de la categoria de millors plats, estarà format per una professora de cuina, un membre de l'Associació de Veïns de St. Pere,
un membre de l'Eix Comercial Sant Pere, i un membre del Servei de Turisme de l’Ajuntament de Terrassa.
-El jurat de la categoria de millor presentació, estarà format per tots els visitants de la Fira que vulguin votar. En cas d'empat decidirà
el jurat de l'anterior categoria.
-Hi haurà tres premis en la categoria de millor plat i un premi en la categoria de millor presentació.
- Els premis seran cedits per: Conserves Ferrer, Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, Milar Paloma Turu, Mercat
Municipal de St. Pere i Supermercats Talló.

