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Diumenge, 18 de novembre de 2012  

12 del migdia, a la nau de Cal Sanahuja 
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�� El concurs va adreçat exclusivament a particulars. 
�� Els concursants es podran inscriure gratuïtament a la Festa de la Rosta, de 
10 a 12 h 
 � Temps límit: 30 minuts. Només es podrà presentar un allioli per participant 
i l’elaboració s’haurà de fer exclusivament a mà. 
!� L’organització es reserva el dret d’admissió dels concursants. 
"� Els participants estaran ubicats en un espai habilitat i únicament rebran els 
ingredients o estris dels àrbitres. Si els rebessin d'alguna altra persona 
automàticament quedarien desqualificats. 
#� En el cas que es talli l'allioli, el participant pot tornar a lligar3lo amb els 
ingredients que li faciliti l'organització o tornar a començar a fer3lo de nou i 
només podrà participar en el temps que quedi del concurs. 
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)� El jurat del concurs estarà compost per dos professionals de la restauració 
de Piera, la directora de l’EA Apiària i un membre de l’Ajuntament de Piera. 
*� Es valorarà el gust, el color (si brilla) i la textura (si la cullera s’aguanta 
dreta). 
+� Els membres del jurat, un cop acabada l’elaboració, tastaran els diferents 
alliolis a la vista de tothom i els valoraran puntuant3los de l’1 al 5, tenint en 
compte els criteris abans esmentats. 
��� El veredicte del jurat serà inapel�lable. 
��� L’allioli dels concursants quedarà per a degustació popular. 
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��� La comissió organitzadora facilitarà als participants els ingredients bàsics: 
una cabeça d’alls, oli d’oliva i sal. (els altres elements van a càrrec del 
concursant). 
� � Els estris (morter i mà de morter) els ha de portar el concursant. 

,��-�� 

�!� Hi haurà premis per als tres millors alliolis. 
�"� La participació en aquest concurs suposa l’acceptació de les presents 
bases. 


