28ª Festa da Broa de Avintes

Concurso Gastronómico
“Avintes com Broa”

A Festa da Broa de Avintes é o evento que mais contribui para a projecção
e imagem da freguesia, com um número de visitantes que ultrapassa os
cinquenta mil. Apesar do número de visitantes do certame e do alcance atingido
na comunicação social, considera-se que o evento tem potencial de evolução nos
próximos anos. A junta de freguesia, enquanto entidade organizadora, tendo em
consideração a importância do certame para a freguesia pretende potenciar a
imagem projectada e atingir novos públicos. Pretende-se ainda aumentar a
participação da população Avintense e criar novos estímulos nas colectividades,
restaurantes e público em geral.
Assim é instituído um concurso gastronómico, titulado “Avintes com
Broa”, que visa potenciar a divulgação do evento não apenas não nível local. Têm
duas vertentes, uma dirigida a todos os restaurantes de Avintes e fora da
freguesia, alargando o concurso a um âmbito nacional, uma segunda dirigida à
população em geral e rege-se pelo seguinte regulamento:

Regulamento
Artº1) O concurso gastronómico “Avintes com Broa” insere-se na componente
gastronómica da broa de Avintes, sendo organizado pela Junta de Freguesia de
Avintes em parceria com a Diverccok e possui as seguintes categorias:
1) A categoria restaurantes.
2) A categoria público em geral (individual ou colectivo)

Artº2) Condições de participação:
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1) Na categoria de restaurantes podem concorrer:
a)

Restaurantes da freguesia

e fora da freguesia (com

estabelecimentos no território continental).
2) Na categoria público em geral (individual ou colectivo)
a) Podem participar todas as pessoas, singulares ou colectivas
b) A participação pode ser feita por iniciativa pessoal ou a convite da
organização.
Artº3) Inscrições
1) A inscrição é gratuita e terá que ser formalizada mediante o
preenchimento da ficha de inscrição e ficha técnica de ingredientes,
que será solicitada pelo email: divercook@gmail.com e depois de
correctamente preenchida enviada para o mesmo email, até o dia
20 de Agosto ou por correio norma para a morada: Rua 25 de Abril,
488, 4420-356 Gondomar.
2) Na entrega por correio, normal ou electrónico, será considerada a
data da expedição.
3) O número mínimo de participantes em cada uma das categorias é
de 6.
Artº4) Os participantes terão de elaborar um prato gastronómico que inclua,
obrigatoriamente na sua composição e confecção, a Broa de Avintes.
1) O prato a elaborar pode ser doce ou salgado.
2) Cada participante pode concorrer com apenas um prato.
Artº5) Forma do concurso
1) Para cada uma das categorias:
a) Os pratos a concurso, terão que ser entregues já confeccionados,
no recinto da festa no dia e hora definidos pela organização.
b) Cada elemento do júri procederá a degustação individual de cada
um dos pratos apresentados.
c) Os pratos a concurso serão publicitados pela organização do
certame.
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Artº6) Avaliação
1) Os pratos a concurso serão avaliados por um júri, constituído por três
elementos a designar pela organização e das suas decisões não haverá
recurso.
2) Os pratos de cada categoria serão avaliados, pelo júri, todos em
conjunto.
3) Compete ao júri a verificação da conformidade dos pratos
apresentados com os requisitos do concurso.
4) Na avaliação o júri terá como critérios de avaliação: a apresentação, a
degustação, a originalidade da receita, a viabilidade de produção
empresarial e outros que entenda pertinente.
5) Os prémios podem não ser atribuídos , por decisão do júri, caso
considere que os pratos a concurso não cumprem os requisitos
mínimos para serem premiados.
Artº7) Classificação
1) Não haverá atribuição de prémios em valor numerário
2) O vencedor de cada categoria realizará um showcooking de
apresentação ao público da iguaria vencedora.
3) Aos participantes no concurso gastronómico será entregue um
diploma de participação.
Artº8) A divulgação dos resultados será realizada em dia a definir pela
organização.
Artº9) Todas as dúvidas, omissões ou reclamações resultantes da aplicação deste
regulamento serão resolvidas pela organização.
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Ficha de Inscrição

Nome Completo:

Residência:

Morada:

Código-Postal:

Data de Nascimento:

Telefone de Contato:

Email:
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Nome do Prato:

Ingredientes ( 2 pessoas)

Ingrediente

Preparação

Medida

Nome do Ingrediente
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