
CONCURS DE CÒCTELS DE CÍTRICS SENSE ALCOHOL
- FIRA DE SA TARONJA DE LA VALL DE SÓLLER-

En col·laboració amb l’Escola d’Hoteleria de les Illes Balears,  en motiu de la
Fira de la Taronja de la Vall de Sóller 2019, es convoca en la seva 3a edició el
‘Concurs de còctels de cítrics sense alcohol’.

Presentació: 

La temàtica d'aquest concurs, bàsicament relacionada amb els cítrics, aromes i
colors de la nostra Vall, jugar i combinar aquestes dues premisses es l'essència
per a presentar un bon còctel.

El  concurs tendrà lloc  el  dissabte dia 6 d’Abril  de 2019, a  les  11,30h al
Mercat Municipal de Sóller, dins el marc de la  XIIIa Fira i Jornades de la
Taronja de la Vall de Sóller.

Normes: 

1. Participació a partir de 16 anys complits abans del 6 d’abril de 2019,
caldrà inscripció prèvia.

2. Tècnica lliure: Inspira’t en una tècnica clàssica d'elaboració i dona-li una
volta amb el teu segell personal.

3. No hi  ha un límit  d'ingredients,  es  tendrà en compte el  sentit  comú,
l'aplicabilitat  de  la  recepta  i  l'ús  moderat  d'ingredients  d'elaboració
pròpia.

4. Decoració lliure.

5. L´organització  posarà  a  disposició  dels  participants  sucs  de
cítrics( taronja, llimona) i fruites variades per a la decoració.

6. L´organització posarà a disposició dels participants copes i estris, per fer
i presentar les seves elaboracions.

Així  mateix, els participants podran dur ses seves copes i  eines si  ho
prefereixen. 

7. Cada participant prepararà dos còctels, un pel jurat i l´altre per exposar.

En  el  mateix  moment  de  presentació  a  la  prova,  dia  6  d’abril,  el
concursant  haurà  de  presentar,  per  escrit  en  un  sobre  tancat,  la
informació següent:

1. Nom del concursant
2. Nom del còctel
3. Ingredients i quanties
4. Decoració i tipus de copa. 

A l’exterior del sobre només s’indicarà el NOM DEL CÒCTEL



Jurat:

El jurat estarà format per:
- El padrí de la Fira de la Taronja de la Vall de Sóller, Sr. Bartomeu Arbona
- Una persona representant del Clúster Sóller Bon Dia
- 1 professional del sector de l’hoteleria
- 1 expert del sector agrícola
- Una persona representant de l’Ajuntament de Sóller

Criteris del jurat: 

El concurs cerca un còctel que inspiri l'essència de la nostra Vall, destacant els
valors de l'autèntic i professional sense deixar de ser modern. 

El jurat avaluarà la creativitat, a més de l'equilibri, la presentació, l’aroma i el
gust del còctel. 

Premi pel còctel guanyador

Targeta Regal d’accés al Teatre Principal de Palma, per valor de 150€.

A  més,  el  còctel  guanyador  s’anunciarà  amb  el  nom de  l’autor  o  autora  i
s’oferirà en un esdeveniment del Teatre Principal de Palma. 

Inscripcions

Els interessats es podran inscriure Indicant el seu nom i telèfon de contacte al
Departament de Promoció Econòmica i Turisme de l’Ajuntament de Sóller:

- Al telèfon 971 63 84 58 (de dilluns a divendres, de 8h a 14,30h)
- o al correu electrònic turisme@a-soller.es.

Termini d’inscripció fins dimarts dia 2 d’abril de 2019.

 

Col·labora:

mailto:turisme@a-soller.es

