
 
 
 

 
AJUNTAMENT DE L’ALCÚDIA 

 

BASES PER A LA INSCRIPCIÓ EN EL II CONCURS JUNIOR CHEF L’ALCÚDIA 2016 

 

1. Crear una recepta d’un entrant amb els ingredients detallats a continuació, en la qual 

s’especifiquen els passos a seguir per a la seua elaboració. Cal adjuntar una fotografia 

del plat ja cuinat. Ingredients: 

a. Una creïlla gran cuïta sense pelar 

b. Una tomaca gran 

c. Un ou dur 

d. Una llauna de tonyina 

e. Un cabdell d’encisam 

f. Una ceba tendra 

g. Unes fulletes de julivert 

h. Maionesa 

 

2. Crear una recepta d’un postretradicional que el concursant elegisca, en la qual 

s’especifiquen els passos a seguir per a la seua elaboració. Cal adjuntar una fotografia 

del plat ja cuinat, així com la llista dels ingredients utilitzats i les aportacions que el 

concursant considere adients. 

  



BASES DEL II CONCURS JUNIOR CHEF L’ALCÚDIA 2016 

 

Aquest concurs, en la seua II edició, consisteix a elaborar tres plats, fets per xiquets i xiquetes 

d’entre 8 i 12 anys i residents a l’Alcúdia. Es valorarà l’originalitat, la tècnica i l’actitud positiva 

dels participants. 

En el mateix concurs es proveirà els concursants dels ingredients necessaris, així com dels 

utensilis adients per a la seua elaboració. 

1. La prova consisteix a l’elaboració d’un plat salat i un plat dolç, els ingredients dels 

quals ja s’han anticipat en la butlleta d’inscripció. El tercer plat conté ingredients 

sorpresa que sols coneixen els membres del jurat. Aquest plat “sorpresa” constituirà 

l’última prova del concurs. 

2. Els participants tindran 15 minuts per elaborar cada plat amb el material que 

prèviament tindrà disposat a la seua taula. 

3. Cada concursant disposarà d’un assistent-a personal, que serà un membre de les 

AMPES, per si li surt qualsevol problema, dubte o necessitat. En aquest cas, el 

participant alçarà el braç i l’assistent acudirà immediatament a tractar d’ajudar-lo. 

4. Si algun concursant així ho considera convenient, pot portar algun utensili de casa si és 

que aquest resulta imprescindible per a l’elaboració del seu plat i si no es troba entre 

els materials disposats per l’organització per al concurs.. Aquestos utensilis no podran 

ser electrònics ni de gas, o altre tipus d’energies. 

5. El lloc que cadascun dels concursants ocuparà i el lloc de la taula buffet del jurat serà 

decidit prèviament per sorteig. 

6. El jurat puntuarà de l’1 al 10 cada plat i lliurarà als secretaris el vot. El resultat final 

serà la suma de tots els vots i no es farà públic fins al final. Una vegada elaborats els 

tres plats, els secretaris oferiran al president del jurat i a la regidora de Festes un full 

amb el resultat del guanyador-a, que serà aquell qui més alta puntuació haja 

aconseguit. Per tal d’evitar empats, el president del jurat votarà amb dècimes, sense 

poder repartir exactament la mateixa puntuació a dos concursants. 

7. Hi haurà un guanyador-a per cada plat i un guanyador-a absolut del Concurs Junior 

Chef l’Alcúdia 2016. Aquest serà qui obtinga la nota més alta total (de tots els plats) 

amb la puntuació de tots els membres del jurat. 

El jurat disposarà de 10 minuts en total per jutjar les presentacions i el sabor al temps 

que podrà fer aquelles preguntes o observacions que considere convenients. Aquest 

jurat estarà compost per professionals del sector de la gastronomia, exactament per 

l’Associació l’Alcúdia Gastronòmica, integrada per Juan Carlos Galbis, Lluís Clemente, 

Pere Gómez, Paco Rodríguez, Carlos Escoms, Ximo Baeza i Richard Briz. 

8. Hi haurà un cinquè premi que el jurat atorgarà lliurement al xiquet o xiqueta amb 

millor actitud. 

 

L’Alcúdia, a 25 de juliol de 2016 


