CONCURS DE MELMELADA DE
TARONJA ECOLÒGICA
La parada del Mercat Municipal I Love Bio organitza la cinquena edició del
Concurs de melmelades de taronja ecològica amb la col·laboració de
diversos comerços i empreses d’Alella.
Volem agrair també a Christian Guarro i Cot per l’obsequi de les seves
taronges per fer possible aquest concurs.

BASES DEL CONCURS
Descripció i inscripció
1. Es podran inscriure al concurs totes les persones interessades. La
inscripció és gratuïta i s’ha de fer, de forma presencial, a la parada
I Love Bio del Mercat Municipal d’Alella.
2. El període d’inscripció serà de l’1 de març fins el 8 de març de 2019 (fins
a les 20h).
3. Amb la inscripció es donarà un quilo de taronges ecològiques i una
llimona per elaborar la melmelada.
4. La data límit per lliurar les melmelades serà el dissabte 9 de març fins a
les 10h.
5. Els participants hauran de donar la recepta escrita de la melmelada que
serà exposada el dia del concurs, en el cas de ser guanyadora.
6. El concurs inclou 3 categories:
a) Melmelada Tradicional (la de sempre!)
b) Melmelada Innovadora (deixa volar la imaginació!)
c) Melmelada Saludable (sense sucre) (el repte!)
7. Cada persona podrà participar solament a una categoria i només podrà
presentar una melmelada. De totes maneres, s’obrirà una llista d’espera
per si queden algunes places lliures a qualsevol categoria.
Premis
S’atorgaran tres premis per a cada categoria:
Categoria tradicional:
1r PREMI: Val per l’àpat que vulguis a Can Duran (valorat en 30€).
2n PREMI: Lot de productes ecològics de I Love Bio
3r PREMI: Sorpresa!
Categoria innovadora:
1r PREMI: Val per un Menú per a dues persones al restaurant Els Garrofers
2n PREMI: Lot de productes ecològics de I Love Bio
3r PREMI: Sorpresa!

Categoria saludable:
1r PREMI: Val per un Menú de tapes per a dues persones al Bar DO
Tastets d’Alella del Mercat.
2n PREMI: Lot de productes ecològics de I Love Bio
3r PREMI: Un carrot cake saludable de Íssim by Sandra Palazón
Publicació
Les receptes guanyadores s’exposaran a la Porxada del Mercat Municipal
durant el tast popular de les melmelades.
La fotografia i els noms dels guanyadors es publicaran a la pàgina del
Facebook i Instagram de I Love Bio i a la web de l’Ajuntament d’Alella.
Jurat
El jurat estarà format per: Mª Pilar Ibern (Gavina), escriptora i cuinera
especialitzada en cuina vegetariana i sense gluten; Silvia Gibernau Duran, del
restaurant Can Duran i Mercè Veciana, representant de la Comissió de Festes.
Veredicte del jurat, lliurament de premis i degustació popular
La celebració del concurs serà el dissabte 9 de març a la Porxada del Mercat
Municipal:
11h Valoració del jurat
El jurat començarà a fer el tast a cegues de les melmelades concursants a
cada categoria.
Cada membre del jurat puntuarà individualment les diferents melmelades.
En acabar el tast, el jurat es reunirà per deliberar i per emetre el veredicte.
12h Lectura del veredicte i lliurament de premis
12:15h Degustació popular de les melmelades concursants
Més informació i inscripcions:
I Love Bio (Mercat Municipal d’Alella)
www.facebook.com/ilovebioalella / Instagram: @ilovebioalella
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