
 
 

 
Argençola, Diumenge 8 de juny de 2014 

 
IV Mercat de les Espècies 

 

CONCURS DE SALS AROMATITZADES 
 
Ens plau continuar amb el concurs de sals aromatitzades i animar-vos a que ens presenteu la vostra sal 
especial que valorarà un jurat d’excepció amb experts professionals del món de la gastronomia. Hi ha dos 
valoracions i premis de les sals aromatitzades presentades pels Professionals i els Amateurs.  
 
A les 11 h: Obertura del 4rt concurs de SAL AROMATITZADA 
Lliurament de la mostra de la sal condimentada en un pot de vidre de 50 ml (aprox.) sense etiqueta juntament 
amb la Fitxa d’Inscripció. 
Tancament del concurs a les 13 h. 
Inscripció: gratuïta.  
A la taula de l’Organització 
 
A les 15:30 h: Proclamació dels guanyadors de la SAL AROMATITZADA  
Davant del Local Social d’Argençola. 
 
Organitza: El Trill, Associació cultural d’Argençola http://eltrill.org/ 
 
MEMBRES DEL JURAT DE LA SAL CONDIMENTADA 
 
Margot Serrano, Blogger gastronómica y organizadora de eventos, Margot Cosas de la Vida 
 
Mariane Cavalca, chef ejecutiva, www.gastronomiaactiva.com 
 
Amanda Laporte, Cuinera, estilista de cuina i autora de llibres de cuina i rebosteria. presentadora del 
Programa Postres Caseros en Canal Cocina i Mentora de Deja Sitio para el postre… 
 
Sergi Ortiz i Xavi Huguet de L'Antic Forn, Km0, Cervera. 
 
Montse Reus. Redactora de les revistes de salut i alimentació etselquemenges.cat i soycomocomo.es 
 

http://eltrill.org/
http://www.margotcosasdelavida.com/
http://www.gastronomia/


 

 
- 4rt CONCURS DE SAL AROMATITZADA-   
 
REGLAMENT DEL CONCURS 
 
ARTICLE 1. PARTICIPANTS 
Pot participar tothom, a nivell individual o 
empreses de Catalunya.  
 
ARTICLE 2. ORGANITZACIÓ DEL 
CONCURS 
El concurs està organitzat per El Trill. 
 
ARTICLE 3. NORMES DE PARTICIPACIÓ 
 
Cada elaborador podrà participar amb 1 mostra. 
Per a participar caldrà haver complimentat 
correctament la fitxa d’inscripció, i acomplir la 
resta de condicions fixades en els articles següents. 
 
ARTICLE 4. INSCRIPCIÓ DE MOSTRES 
Presentar les sals aromatitzades entre les 11 i 13 h 
del 15 de juny a la Taula de l’organització, o bé, 
enviar-les abans del 4 de juny per correu postal a 
Ferran el Catòlic, 3 25200 Cervera 973532110. 
 
ARTICLE 5. CONDICIONS DE 
REALITZACIÓ DEL CONCURS 
 
Respecte al jurat 
- L’organització designarà el Jurat. 
- El jurat seran 5 professionals coneixedors del 
producte. 
 
Respecte a les mostres 
- S’acceptaran totes les mostres que s’hagin rebut 
en les condicions sol·licitades, i seran avaluades pel 
jurat.  
- Lliurament de la mostra de la sal condimentada 
en un pot de vidre i una quantitat de 100 grams 
(aprox.) sense etiqueta. 
 
Respecte a les condicions 
- Es controlarà: 

1. Les condicions de les mostres rebudes en 
la seva recepció. 

2. Les condicions de servei de les mostres, 
per tal de garantir-ne l’anonimat i el 
correcte treball amb les mateixes. 

3. Les condicions de la sala de tast i l’espai de 
preparació de les mostres. 

4. El tractament de les fitxes de tast i les 
seves dades a l’hora de processar-les i 
obtenir-ne els resultats 

 
Respecte a les sessions de tast 
- Les sals seran primer avaluades en la fase visual i 
després en la fase olfactiva i gustativa, usant 
una fitxa de tast única per a les 3 fases, valorant de 
0 a 5. 
- El tast es realitzarà seqüencialment sense 
interrupcions 
- L’espai on es realitza el tast serà una sala 
correctament il·luminada, lliure d’olors. L’accés a 
la zona de tast serà exclusiva per a l’organització i 
el jurat. 
 
ARTICLE 6. RESULTATS 
Els resultats s’obtindran del valor promig de les 
puntuacions de les fitxes de tast realitzades pel 
jurat.  
S’entregaran els següents premis als Professionals i 
als Amateur: 
- 1er Premi: AromSal d’Or 
- 2on Premi: AromSal de Plata 
- 3er Premi: AromSal de Bronze 
 
Els guanyadors rebran el mateix dia 15 cap a 2/4 
de 4 de la tarda la notificació junt amb el premi, 
diploma i logotip acreditatiu de la seva victòria. 
 
ARTICLE 7. ÚS DE LA MARCA 
Els guanyadors professionals podran fer ús de la 
marca AromSal en cas de resultar-ne els 
guanyadors. Aquesta menció podrà ser usada en 
etiquetes o el material promocional que considerin 
adequat. 
 
ARTICLE 8. CONDICIONS GENERALS 
L’incompliment d’algun dels articles aquí 
ressenyats, així com la falsedat en la sol·licitud 
d’inscripció, etiqueta o altre material aportat per a 
la participació del concurs, comportarà la 
desqualificació. 
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Butlleta d'inscripció. 8 de juny de 2014 
 
Nom i cognoms ............................................................................................................................ 

Empresa ........................................ .............................................................................................. 

Adreça ...................................................................Població ........................................................ 

CP ............................... Tel ................................. Mòbil ...................................Fax .................... 

E-mail ........................................ .............................................................................................. 

 
 
DADES DE LA SAL INSCRITA EN EL CONCURS 
 
Designació /Marca comercial:   Nº de la SAL (a omplir per l’organització): 
 
Data d’elaboració:  
 
Comentaris: 
 

Signatura: 

 

→ Informació: http://eltrill.org 

http://eltrill.org/

