
Bases del II Concurs de Gastronomia creatia amb garrofa de Borriol

Objectu i temàitca

L’objectiu  d’aquest  concurs  és  promocionar  l’ús  gastronòmmic  de  la  garrofa,m  producte  agrari
autòmcton  que  defneii  l’economia  borriolenca  des  de  temps  immemorials.  El  II  Concurs
Internacional de Gastronomia creatiia amb garrofa de Borriol  premiarà a la millor mostra
gastronòmmica de preparació culinària amb la garrofa com a ingredient bàsic.

Requisits de partcipacii

Podran participar totes aquelles persones que ho desitgen que no siguen professionals,m a més
d’associacions i col·lectius de la localitat.

Per tal de participar s’haurà de recollir des del dia 16 de setembre fns al 6 d’octubre a l’Ofcina
d’Informació Turística de Borriol (Carrer Major,m 1) el full d’inscripció al concurs i el plat de
presentació que proporcionarà l’organització.

Cada  concursant  podrà  participar  amb  una  o  més  elaboracions,m  presentant  a  l’estand  de
l’Ajuntament a la plaça de la Torre una mostra adequada per a garantir el tast de 5 persones
juntament amb el full d’inscripció —s’haurà d’emplenar un full d’inscripció per elaboració.

Totes les elaboracions hauran d’estar realitzades de manera casolana i hauran d’emprar garrofa
com a un dels ingredients bàsics de la recepta.

Cada concursant es compromet a informar dels ingredients de l’elaboració presentada,m de l’ús de
productes de proiimitat i/o ecolòmgics.

L’elaboració es presentarà a la plaça de la Torre al dia 8 de 12.00 a 13.00 hores,m i s’acompanyarà
del full d’inscripció al concurs emplenat. El personal de l’Ofcina garantirà l’anonimat dels/de
les participants durant el concurs,m posant en sobre tancat les dades personals d’aquests/es.

Organitzacii

L’organització designarà un jurat,m les decisions del qual seran inapel·lables.
L’Ofcina d’Informació Turística gestionarà la  participació en el  concurs i  ietllarà  pel  correcte

compliment de les bases i deiiarà fora de concurs a qui no les complisca.
Qualseiol incidència no preiista en les presents bases serà resolta per l’organització.

Concurs

La participació en aquest concurs suposa la total acceptació de les presents bases.
El jurat es reunirà el dia 8 per realitzar el tast de les elaboracions concursants i emetre el seu

ieredicte.
El ieredicte s’anunciarà a les 18.00 hores a la plaça de la Torre amb motiu de la III Mostra de les

oliies trencades i  la  garrofa de Borriol  i  la  I  Fira Gastronòmmica km 0,m i  tot  seguit  es farà
l’entrega de premis.

Criteris de ialoració:
Sabor
Presentació
Originalitat i creatiiitat



Ús de productes de proiimitat i/o ecolòmgics
Elaboració saludable

Premis

El primer premi serà una cistella 
de productes gastronòmmics relacionats 
amb l’oliia i la garrofa.


