MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT DOMÈNEC
Plaça Peixateria, 6 - Tel. 53 88 40 – promocio@peralada.cat - 17491 PERALADA

MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
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els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
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comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
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1r Premi de postres i Accèssit de postres
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La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT DOMÈNEC
Plaça Peixateria, 6 - Tel. 53 88 40 – promocio@peralada.cat - 17491 PERALADA

MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
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Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
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* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
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els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
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tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
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de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
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 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
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Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
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1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
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* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
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de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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Plaça Peixateria, 6 - Tel. 53 88 40 – promocio@peralada.cat - 17491 PERALADA

MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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Plaça Peixateria, 6 - Tel. 53 88 40 – promocio@peralada.cat - 17491 PERALADA

MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT DOMÈNEC
Plaça Peixateria, 6 - Tel. 53 88 40 – promocio@peralada.cat - 17491 PERALADA
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EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT DOMÈNEC
Plaça Peixateria, 6 - Tel. 53 88 40 – promocio@peralada.cat - 17491 PERALADA

MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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Plaça Peixateria, 6 - Tel. 53 88 40 – promocio@peralada.cat - 17491 PERALADA

MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.

CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT DOMÈNEC
Plaça Peixateria, 6 - Tel. 53 88 40 – promocio@peralada.cat - 17491 PERALADA
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* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
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Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
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 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
CENTRE DE TURISME CULTURAL SANT DOMÈNEC
Plaça Peixateria, 6 - Tel. 53 88 40 – promocio@peralada.cat - 17491 PERALADA

MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
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* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
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participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
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Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
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 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
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Postres:
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* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
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s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
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els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
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Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
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Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
1r Premi de postres i Accèssit de postres
1r Premi de postres Categoria Infantil i Accèssit de postres Categoria Infantil
La participació a la Mostra, com a cuiner o cuinera o com a comensal, suposa l’acceptació
d’aquestes bases.
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MOSTRA DE GASTRONOMICA
EMPORDANESA DE PERALADA
L’Ajuntament de Peralada, amb la col·laboració de comerços i restauradors del municipi,
organitza la 27a edició de la Mostra de Gastronomia Empordanesa, que se celebrarà el proper
diumenge 14 d’octubre de 2018, al Centre Social de Peralada, d’acord amb les bases
següents:
BASES DE PARTICIPACIÓ
Primera. La Mostra de Gastronomia de Peralada té per objectiu fomentar i recuperar la cuina
empordanesa i típica de Peralada i Vilanova de la Muga com a manifestació de la nostra
cultura popular.
Segona. Hi podran participar totes aquelles persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho
desitgin. La data límit per a presentació del full d’inscripció juntament amb la recepta del plat
serà el divendres 5 d’octubre, a les 13h del migdia, a Sant Domènec.
Tercera. Els restaurants convidats participaran a la Mostra com a col·laboradors, fora de
concurs.
Quarta. Els/les participants elaboraran els típics platillos empordanesos, fets a casa, genuïns
de Peralada i Vilanova de la Muga, i les postres.
Cada participant haurà d’elaborar platillos o postres per a un mínim de 12 persones. Les
racions han de ser suficientment generoses.
A títol indicatiu, es podran preparar els plats següents*:
Platillos:
 Aus, ànec, pollastre, guatlla, perdiu... (amb marisc, verdures, bolets, pedrers, etc.).
 Conill, xai, porc, vedella... (amb peres, pomes, taronges; amb allioli; amb samfaina; amb
bolets, etc.).
 Platillos a base de menuderies (amb bolets, verdures, etc.).
 Peix: sèpia, calamars, qualsevol tipus de peix blau, peix blanc... combinats amb altres
ingredients.
Postres:
 S’exigiran postres elaborades i passaran per un previ control de qualitat.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Cinquena. Els/les participants de la categoria infantil, elaboraran postres.
Cada participant haurà d’elaborar postres per a un mínim de 6-8 persones. Les racions han de
ser suficientment generoses.
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Postres, Categoria Infantil:
 En la Categoria de Postres infantil, hi podran participar nens i nenes d’edats compreses
entre els 8 i 16 anys.
 Aquesta categoria queda exempta d’abonament de les primeres matèries.
* Juntament amb totes les inscripcions, cal entregar la recepta del plat. No s’acceptarà cap plat
que no compleixi els requisits exposats anteriorment.
Sisena. S’abonarà a les persones inscrites com a participants, en la categoria adults, el cost de
les primeres matèries emprades en l’elaboració dels plats, mitjançant la presentació del
justificant corresponent. No s’admetran justificants per valors superiors a 30€ per als segons
plats i superiors a 10€ per a les postres.
A més a més, les persones que participin a la Mostra tindran el tiquet del dinar gratuït.
Setena. Els/les participants hauran d’elaborar els plats al seu domicili i presentar-los a la taula
de recepció de la Mostra, situada al Centre Social, el matí del diumenge 14 d’octubre,
d’11.15h a 11.45h. Els/les participants hauran de preparar una ració del seu plat en una
cassoleta a part, per a la degustació del jurat. En el cas dels platillos, ambdues cassoles
s’hauran de presentar calentes.
Vuitena. El jurat, compost per xefs dels restaurants del municipi, tastarà els plats de 12h a
12:30h del migdia i determinarà els premis dels platillos i de les postres. Totes les persones que
participin a la Mostra rebran un obsequi commemoratiu.
Novena. La venda de tiquets de degustació es farà al Centre de Turisme Cultural Sant
Domènec. Les persones de Peralada i Vilanova de la Muga que ho acreditin, podran adquirir
els tiquets del 25 al 28 de setembre, ambdós inclosos. I a partir del 30 de setembre podran
comprar-lo les persones de fora, fins el dia 13 d’octubre o fins a esgotar-se l’aforament.
Les reserves es consideraran vàlides fins el 6 d’octubre. Un cop passada aquesta data, si no
s’ha fet efectiu el pagament dels tiquets, aquests, es posaran de nou a la venda i es perdrà la
reserva.
Desena. Els plats romandran exposats al públic de les 12h a les 13h del migdia al Casal de la
Gent Gran i a les 13h activitats paral·lels a concretar. El dinar començarà a les 14h. La
distribució dels plats es farà de la manera que l’organització consideri més adient pel bon
funcionament de l’àpat. No es podrà ocupar cap seient a taula si no s’acredita la possessió del
tiquet corresponent.
Onzena. El preu total del tiquet, de 20€, inclou un 1r. plat únic, el 2n. plat i les postres (a
escollir entre els exposats en el bufet corresponent), el pa, el vi, el cafè i el cava.
Dotzena. Finalitzat l’àpat, es farà públic el veredicte del jurat i es lliuraran els següents premis:
1r Premi de “platillo” i Accèssit de “platillo”
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