
Concurso de Masas e Repostería. 
Bases do Concurso: 
1. PARTICIPANTES: O concurso é aberto. A cota de inscripción de cada prato concursante é de 
2€ para as persoas socias da A.C. As Tres Aldeas, e de 5€ por prato para as non-socias.
2. CATEGORÍAS: O concurso queda aberto a todo tipo de pratos de repostería e panadaría. As 
persoas concursantes inscribirán os seus pratos nunha das seguintes categorías:
PANADARÍA: Biscoitos, Chulas, Magdalenas, Buñuelos, etc…
MASAS SALGADAS: Pans, Pizzas, Empanadas, Focaccias, etc…
TORTAS: Forneadas ou non, frías, quentes…
OUTRAS SOBREMESAS: Trufas, Filloas, Arroz con leite, Sorbetes, etc…
3. INSCRIPCIÓN: As participantes deberán inscribirse, antes do xoves 5 de setembro, entregando 
a Ficha de Inscripción cuberta no buzón n32 de Pedrouzos, ou mandando un mail coa información 
solicitada na ficha de inscripción a astresaldeas@gmail.com.
4. FORMA E LUGAR DE PRESENTACIÓN: O prato preparado entregarase ás 17:00 da tarde na 
Praza do Vilar. Cada concursante encargarase da presentación do seu prato e das porcións para a 
degustación do XURADO:
5. PROCEDEMENTO: A cada participante asignaráselle un número, o cal se plasmará nos pratos, 
para ocultar quen elaborou cada un deles. Os membros do Xurado terán en conta a presentación e 
o sabor. Trala entrega dos Premios, poderanse degustar os productos presentados. Convidamos 
ás persoas asistentes a que traian o que queiran para compartir coas veciñas e veciños, ainda que 
non concursen.
6. XURADO: A Xunta Directiva nomeará ós membros do Xurado, composto por persoas de gran 
experiencia no mundo da Hostelería e da Gastronomía, así como dun representante institucional.
7. PREMIOS: O Xurado entregará un Premio por Categoría. 
8. DEREITOS E OBRIGAS DOS PARTICIPANTES: O feito de participar no concurso supón a 
aceptación das presentes bases e o fallo do Xurado. Calquera incidencia non prevista nas bases 
será resolta pola Xunta Directiva.

FICHA DE 
INSCRIPCIÓN

Concursante……………………………………………………………….. 

Título do prato……………………………………………………………… 

Categoría (marcar cun X onde corresponda) 
PANADARÍA…… MASAS SALGADAS…….. TORTAS…… OUTRAS…………….. 

Teléfono…………………………………………………………………………………. 

Email……………………………………………………………………………………..

mailto:astresaldeas@gmail.com

