
 
 

Bases del 2n concurs al millor Tomàquet 2018: 

El col·lectiu Cuina VO organitza el 2n premi al millor tomàquet del 2018 en el marc de la Fira del 

Tomàquet de Santa Eulàlia de Ronçana. En aquesta segona edició hi haurà dos premis, un al 

millor tomàquet de l’any i un altre al millor tomaquer de l’any. 

 

Destinataris: 

Productors de tomàquets de varietats recuperades del Vallès Oriental i particulars d’horts que 

cultiven tomàquets de varietats recuperades. Imprescindible que siguin tomàquets de varietats 

recuperades i que figurin al llibret “varietats antigues de Tomàquets del Vallès”  

Llibret varietats de tomàquets       

 

Categories: 

Millor tomàquet 2018: tomàquet amb millor gust dels presentats 

 

Millor tomaquer 2018: valoració del millor productor segons la seva trajectòria durant l’any 2018 

 

Inscripció: 

La inscripció al concurs es podrà fer al llarg de tota la Fira del tomàquet, dies 21 i 22. Els 

tomàquets s’han de portar al punt d’informació habilitat a la Fira del tomàquet al Centre Cívic La 

Fàbrica de Santa Eulàlia de Ronçana. Com a màxim cada productors pot presentar tomàquets 

de dos varietats diferents i cada varietat ha de presentar 3.  

 

Premi: 

A la persona guanyadora de cada categoria se li lliurarà un “Passaport Cuina VO”, un conjunt de 

vals per a dues persones per a àpats en els restaurants de Cuina VO. 

 

Jurat: 

Col·lectiu Cuina VO i gastrònoms de la comarca del Vallès Oriental. 

 

Funcionament: 

Durant els dos dies de la fira, 21 i 22 de juliol, a l’espai la Fàbrica de Santa Eulàlia de Ronçana, 

es podran entregar els tomàquets participants al concurs. 

Els membres de l’Associació Llavors Orientals revisaran tots els tomàquets presentats i 

certificaran que els tomàquets que s’han presentat per participar al concurs, són varietats locals  

recuperades que surten al llibret de varietats locals de tomàquets del Vallès.  

Una vegada finalitzada la fira el jurat format pels cuiners de l’Associació Gastronòmica CuinaVO 

i en Pep Salsetes,  faran la degustació dels tomàquets que en tot moment guardaran l’anonimat. 

Quan s’acabi la temporada dels tomàquets s’anunciarà els finalistes i l’acte d’entrega dels premis. 

 

Els guanyadors es publicaran a les webs i les xarxes socials. 

https://productesdelvalles.wordpress.com/ 

 

 

https://productesdelvalles.files.wordpress.com/2012/06/llibret-de-varietats-locals-de-tomc3a0quets-del-vallc3a8s-actualitzacic3b3-2016.pdf
https://productesdelvalles.wordpress.com/

