13ena. Fira del Codony
BASES CONCURS ALL I OLI DE CODONY
DIA 01 de novembre de 2014
•

BASES DELS CONCURS DE
CUINA I D’ALLIOLI
DE CODONY

Els ingredients han de ser naturals (***Prohibit utilitzar
ous).

•

Quantitat mínima 500 grams.

•

El jurat tindrà en compte la presentació.

•

S’admetran inscripcions fins a les 12h.

•

La recollida de l’all i oli de codony, es realitzarà a l’estand
del CAT

•

Els premis es donaran a les 18h

•

El 1er. Premi serà de 100 € en xecs CAT+ diploma

•

La degustació a càrrec del jurat, serà a les 13h.

•

Al lliurar l’all i oli de codony, s’ha de donar un sobre on hi
constarà al seu interior el nom i el telèfon de la persona
participant i fora del sobre el seu pseudònim.

Fira del Codony 2014
01 de novembre

13ena. Fira del Codony
BASES CONCURS CULINARI
BASES CONCURS CULINARI DEL CODONY
Denominació i objectius
L’Ajuntament de Tremp i el Comerç Associat de Tremp
convoquen el Onzè Concurs Culinari del Codony.
L’objectiu principal del Concurs de Cuina és difondre la cuina
tradicional pallaresa que incorpori el codony entre els seus
ingredients principals.
Participants
Podrà participar-hi qualsevol persona aficionada a la cuina, de
qualsevol edat.
La participació pot ser a títol individual o bé representant una
associació, o altres col·lectius.
Inscripcions
Els participants s’hauran d’inscriure a l’ Ajuntament de Tremp,
fins a les 14:00 hores del dia 30 d’octubre, i el mateix dia del
concurs, fins a les 12:00 hores, a les carpes del concurs (Plaça
Capdevila). Els plats es presentaran el mateix dia del concurs a la
carpa del CAT.
A la sol·licitud es farà constar el nom, cognoms, telèfon i domicili
de la/es persona/es participants i s’hi adjuntarà la recepta o
receptes que es presentin al concurs.

Condicions mínimes per la presentació.
Els plats a presentar hauran de tenir, entre els seus ingredients
principals, el codony, i haurà d’haver-ne una quantitat suficient
per tal que el jurat pugui procedir a degustar-lo ( 5 persones).
Premis i qualificacions
S’estableixen els següents premis:
1er premi de la categoria de salat, dotat amb 50 € en xecs CAT
+ diploma.
1er premi de la categoria del dolç, dotat amb 50 € en xecs CAT
+ diploma.

El jurat qualificarà els plats puntuant de l’1 al 10, cadascun dels
conceptes següents:
- El caràcter tradicional del plat.
- La dificultat en la seva elaboració.
- La utilització d’altres ingredients propis de la gastronomia
pirinenca.
- El gust i l’aroma.
- La presentació.
- L’ originalitat del plat.
El jurat
Totes les decisions del jurat del tast són inapel·lables. El jurat es
reserva la possibilitat de deixar alguna de les categories desertes.

