BASES COMPLETES DEL I CONCURS DE SAMBAROT DE LLÍRIA
(21 de juliol de 2018)

Des de l’àrea de Comerç de l’Ajuntament de Llíria i amb la finalitat de fomentar
les tradicions populars relacionades amb la gastronomia local, es convoca el I
Concurs de Sambarot de Llíria.
PRIMERA. Participants
a) Podrà presentar-se al concurs qualsevol professional o persona aficionada que vulga
elaborar el plat típic del Sambarot de Llirià.
b) Hi haurà un màxim de 15 inscripcions per a poder participar, els quals s’hauran
d’inscriure’s a l’ADL de l’Ajuntament de Llíria, des del 12 de juliol, fins a completar les 15
places o com a molt tard el dia 18 de juliol a les 13:30 hores.
c) Els participants inscrits, cuinaran el sambarot de Llíria a la plaça Major i dins del recinte
de la XIX Fira a mos redó de Llíria
SEGONA. plats admesos a concurs:
a) S'admetrà qualsevol varietat de sambarot, però es valorarà especialment el sambarot
Llirià, que té compta com a base amb els ingredients següents: tomaca, pimentó, tonyina.
b) Els participants disposaran per a elaborar el sambarot de Llíria, d’un paeller de foc de
gas i una taula de suport
c) Cada participant podrà cuinar un sols recipient de sambarot amb un mínim de 2 quilos
per tal que puguen ser degustades per tots els/les membres del jurat
d) L’organització s’encarregarà de presentar-ho al jurat en recipients uniformes i amb una
numeració que sols sabrà l’organitzador, per a la valoració pel jurat..
TERCERA. Membres del Jurat:
1.- Jurat: Entre 5 i 7 persones designades per l’organització. El jurat serà paritari, per la
qual cosa s’aplicaran si cal, correccions de gènere.
QUARTA . Etapes del concurs:
a) El Comité Organitzador del Concurs procedirà a l'assignació de nombres d'identificació
secrets als recipients de sambarot presentat a concurs en el punt de recepció. Aquests
nombres identificatius es posaran en una etiqueta que identificarà el sambarot durant el
concurs.
b) Totes les mostres presentades s'exposaran en un mostrador per tal de ser exhibides
als/a les assistents/es.

c) El Jurat accedirà a la zona de tast per tal de valorar totes les mostres presentades.
d) L'avaluació dels/de les membres del Jurat serà definitiva i inapel·lable.
e) El Comité Organitzador, a la vista de les avaluacions dels Jurats, farà un recompte dels
vots i seleccionarà els codis d'identificació de les mostres que hagen obtingut la puntuació
més alta.
f) El programa d’actes serà el següent:
19:00 Inici. Amb la recepció dels participants i assignació de la identificació per al concurs i
preparació dels sambarots a la Plaça Major
20:15. Inici del tast dels sambarots, pels membres del jurat
20:45 Entrega de premis

CINQUENA. Categories de concurs:
Criteris de valoració: Es valoraran característiques visuals, sensorials, ara com: la textura,
l'aroma, el sabor i l'olor a criteri del Jurat.

SISENA. Termini d'inscripció:
a) El termini d'inscripció i presentació de les mostres de tomata finalitzarà el dimecres 18
de juliol de 2018 a les 13:30 hores.

SETENA. Entrega dels premis:

Hi haurà 3 premis per ordre de puntuació d’entre els sambarots presentats al
concurs. Els premis seran obsequi de la Federació del comerç de Llíria.

ANNEX I Fitxa d'inscripció al I Concurs de Sambarot Llirià

Nom del concursant:
Domicili:
Codi postal:
Població:
Telèfon/fax:
Correu electrònic:
Persona de contacte:

Codi d'identificació de la mostra presentada per a cada categoria
(A EMPLENAR PER L'ORGANITZACIÓ)

…................................, a …..... de/d'. ............................ , de 2018
Signat:

