
Consulteu les bases a:
www.granollers.cat/carnaval

Inscripcions a partir de les 18 h 
a la plaça de la Porxada

Dijous 8 de febrer 
19 h Plaça de la Porxada
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Es recomana que les truites es facin una 
hora abans de presentar-les al concurs.

Les truites es presentaran entre les 6 i les 
7 de la tarda del 8 de febrer de 2018 a la 
plaça de la Porxada. Tota truita entregada 
fora d'aquest horari, no entrarà en 
concurs.

Cada participant podrà presentar fins a 
un màxim de tres truites.

Cada truita es farà amb un mínim de sis 
ous i un màxim de vuit.

Tots els ingredients hauran de ser 
comestibles (inclosa la decoració). 
Si una truita inclou algun element no 
comestible, quedarà fora de concurs.

El contingut, la forma i la presentació de 
la truita és lliure.

Cada truita s’acompanyarà del nom (per 
exemple, truita de bacallà) i tindrà un 
número assignat perquè el jurat en pugui 
identificar l’autor. També, s'entregarà un 
targetó al jurat amb el nom de la truita, el 
número, els ingredients i les observacions 
que l’autor cregui adients.

A les truites que opten al premi infantil, 
caldrà especificar-hi l'edat de l'infant i en 
què ha ajudat a elaborar-la.

El jurat valorarà el sabor, l'originalitat i la 
presentació de cada truita. Cap truita 
podrà rebre més d'un premi, a excepció 
del premi de votació popular. Es tindrà en 
compte la utilització de productes de 
temporada.

Bases del Concurs de Truites

Col·l.: Mercat de Sant Carles
Restaurant-Pizzeria Arcobaleno
La Magrana Vallesana 
Soldat Plantat
Porxada Ibèrics 
La Troca
Floristeria Les Flors
El Rei dels Caramels
Jaume Ripoll Ferrer

Org.: Diablots

PREMIS
1r premi: val de 100 € per a compres al 
mercat de Sant Carles

2n premi: sopar per a dues persones al 
Restaurant-Pizzeria Arcobaleno

3r premi: lot de productes ecològics de 
La Magrana Vallesana

Premi infantil, gentilesa de Soldat 
Plantat

Premi a la truita més popular, gentilesa 
de Porxada Ibèrics

El jurat tastarà les truites tantes vegades 
com calgui per tal d’avaluar-les. Durant la 
deliberació, tots els assistents podran 
també degustar-les per tal d'emetre el 
vot mitjançant les butlletes que es 
repartiran per premiar la truita amb més 
acceptació popular.

El resultat del concurs es farà públic el 
mateix dia 8, després que el jurat emeti el 
veredicte.

La participació comporta l'acceptació 
d'aquestes bases. L'organització es 
reserva el dret de modificar-les per 
facilitar el desenvolupament del concurs.


