1er. CONCURS MASTERXEF JÚNIOR TORRE DE L’ALDEA IMPULSAT DESDE
L’ONADA I L’ESCOLA BRESSOL DEL DELTA
A través del projecte de les nostres arrels on aquest any treballa la gastronomia de
l’Aldea, en aquest curs enceta un concurs dedicat a nens dels 4 mesos fins als 12
anys. En el qual, invitem a totes les famílies a participar al concurs de MasterXef
JÍnior Torre de l’Aldea.
En el concurs hi haurà 4 categories que englobaran les diferents edats:
Categoria A: Nens de l’Escola Bressol (p.0, p.1 i p. 2)
Categoria B: Educació Infantil (p.3, p.4 i p.5)
Categoria C: Educació Primària (1er. 2on i 3er)
Categoria D: Educació Primària (4rt, 5è i 6è)
Lloc :Ermita de l’Aldea
Programació d’actes:
•
•
•
•
•
•

15:00h -15:30h: Recepció i entrega de material
15:30h -16:00h: Concurs Master Xef categoria A
16:10 -16:45h: Concurs Master Xef categoria B
17:00 -17:45h Concurs Master Xef categoria C
18:00 -18:45h: Concurs Master Xef categoria D
18:45 -19:00h: Foto de grup i entrega de premis.
Las bases del concurs són les següents:

•

A “Master Xef Junior Torre de l’Aldea ”podran participar nens de 4 mesos fins als
12 anys. El concurs té com a objectiu que els nens gaudeixen de la elaboració de senzilles
receptes de cuina.

•

Realitzaran una recepta a escollir amb l’ajuda dels seus pares o familiars: postres
com ara galetes decorades , pastissos, o berenars com ara sandvitxos….tot basant-se
amb la temàtica de la festa de la Plantada de l’Aldea

•

El concurs és presencial i cada participant haurà d’elaborar la seva pròpia recepta
en un temps de 30 minuts.

•

Cadascú ha de aportar els seus ingredients, ja netejats i tallats i també els utensilis
de cuina necessaris per a l’elaboració i presentació de la recepta.

•

No es permetrà la utilització d’electrodomèstics ni fonts de calor.

•

•

Durant el desenvolupament del concurs es faran fotografies als participants i
familiars amb fins de difusió pública als diferents mitjans de comunicació.

La presentació al concurs porta implícit la acceptació de les seves bases
JURAT:
El jurat avaluarà la recepta en funció de la creativitat, la presentació i degustació.
PREMIS
Tots els participants rebran un pack Little Xef i un diploma acreditatiu.
A cada categoria es farà entrega d’un premi.
INSCRIPCIONS
Inscripcions presencialment:
-

Escola Bressol del Delta

-

Ajuntament de l’Aldea.

Per correu electrònic (indicant el nom i cognoms de l’infant i el nom de la recepta):
-

broman@lonada.com

-

premsa@infoaldaia.info

Petits cuiners us esperem per passar un dia màgic i genial!!!!

Us esperem!!!

