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a. Els ingredients de tots els plats han de 
ser com a mínim un producte local que 
es pugui trobar a la Comuna de Bunyola 
(bolets, fruites, caça…)  i com a mínim un 
producte de comerç just (sucre, cacau, 
cafè, quinoa, sal, pebre, curri , pasta, 
cuscús, xocolata).

b. Poden participar al Concurs totes les 
persones residents al municipi de 
Bunyola.

c. Els participants han de sol·licitar un màxim 
de tres ingredients de comerç just de 
la llistat prevista.  
Es poden sol·licitar de manera gratuïta fins 
dia 20 de novembre de 2019 i s’han de 
recollir a l’Ajuntament de Bunyola.

d. Per a recollir els productes els participants 
han d’entregar la seva recepta en format 
digital.

e. Les receptes presentades passaran a formar 
part d’un document que les recollirà 
acreditant l’autor i que publicarà l’Associació 
d’Empresaris de Bunyola en format digital.

f. Els plats elaborats s’hauran d’entregar  
a l’organització dia 23 de novembre,  
a les 11.30 h, a la plaça de Bunyola.  
Un jurat format per representants de 
l’Ajuntament, l’Associació d’Empresaris  
de Bunyola, l’Associació de Comerç Just 
S’Altra Senalla i professionals de la cuina 
decidirà els plats guanyadors.

g. Cada participant haurà d’elaborar  
10 racions del seu plat com a mínim.

h. Els plats elaborats es posaran a la venda 
el mateix dia, després del concurs, i els 
beneficis es destinaran a l’Associació 
d’Empresaris de Bunyola, que haurà 
aportat els ingredients amb el suport de 
l’Ajuntament de Bunyola (Regidoria de 
Comerç) i destinarà aquests beneficis a 
promoure el comerç local  
al municipi i a fer activitats per a la  
Campanya de Nadal de 2019.

g. Entre els plats finalistes, seleccionats pel 
seu gust, s’atorgaran els premis en les 
següents categories:

1. Premi al plat més gustós i que utilitzi 
més ingredients que es puguin trobar a la  
Comuna de Bunyola:  
120 € en val de compra per a utilitzar a 
les empreses i als comerços de Bunyola 
associats.

2. Premi a la recepta més original:  
60 € en val de compra per a utilitzar a 
les empreses i als comerços de Bunyola 
associats.

3. Premi al més ben emplatat:  
60 € en val de compra per a utilitzar a 
les empreses i als comerços de Bunyola 
associats.

4. Premi “Jove” per al millor plat elaborat 
per cuiners menors de 16 anys:  
60 € en val de compra per a utilitzar a 
les empreses i als comerços de Bunyola 
associats.


