
 
 

 

 

 

bases del 3r concurs “millor tomàquet del vallès oriental”. edició 2019: 

El col·lectiu Cuina VO organitza la 3ra edició del premi al “Millor tomàquet del Vallès Oriental, 
en el marc de la X Fira del Tomàquet de Santa Eulàlia de Ronçana, 2019. 
 

Participants: 

Podran presentar-se al concurs: 
a) Productors professionals de tomàquets de varietats recuperades del Vallès Oriental. 
b) Persones aficionades al cultiu d’horts que cultiven tomàquets de varietats recuperades 

del Vallès Oriental per a consum propi.  
 
És imprescindible que siguin tomàquets de varietats recuperades i que figurin al llibret “varietats 
antigues de Tomàquets del Vallès”, que podeu consultar a: Llibret varietats de tomàquets       
 
Cada participant pot presentar, com a màxim, dues mostres diferents (d’una mateixa o de 
diferents varietats). Cada mostra optarà, per separat, a ser premiada. 
 

Categories: 

S’estableix una única categoria “Millor tomàquet 2019”. 
Els criteris de, valoració dels tomàquets presentats faran referència a: 

a) Aspectes externs: forma, color i mida. 
b) Aspectes gustatius, i per tant, interns: textura, aroma i sabor.. 

 
 

Inscripció i aportació de les mostres: 

La inscripció al concurs es podrà fer al llarg de tota la Fira del tomàquet, dies 20 i 21 de juliol 
del 2019 al punt d’informació habilitat a la Fira del tomàquet al Centre Cívic La Fàbrica de 
Santa Eulàlia de Ronçana. Els tomàquets s’han de portar a aquest mateix punt d’informació 
durant la fira  
 
Respecte les mostres: 

• Cada participant  ha de presentar els tomàquets en una bossa de paper o caixa, i ha 
d’indicar-hi el seu nom DINS UN SOBRE, de manera que NO ES PUGUI IDENTIFICAR 
A QUI PERTANYEN LES MOSTRES. 

• Cada participant podrà presentar fins a dues mostres, per tant, una o dues caixes o 
bosses d’una mateixa varietat o de varietats diferents. .. Cada mostra optarà, per 
separat, a ser premiada. 

• Cal que es facilitin tomàquets per poder fer 10 tastos i com a mínim 550gr de cada 
varietat que es presenta al concurs. 

• Els tomàquets no poden ser híbrids, cal que siguin de varietats recuperades del Vallès 
Oriental.  
 
 

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.  

 



 
 

 

Premi: 

A la persona guanyadora se li lliurarà un “Passaport Cuina VO”, un conjunt de vals per a dues 
persones per a realitzar àpats en els 9 restaurants de Cuina VO: 
 

- Restaurant El Bellver, Tagamanent www.lacalma.net 
- Restaurant El Jardí de Parets, Partes del Vallès www.restauranteljardi.com 
- Restaurant El Pla, La Roca del Vallès www.elplarestaurant.es 
- Restaurant l’Artesanal, Granollers www.lartesanal.cat 
- Restaurant la Mama, Santa Eulàlia de Ronçana www.restaurantlamama.cat 
- Restaurant La Vall del Montseny, Sant Esteve de Palautordera 

www.lavalldelmontseny.com 
- Restaurant Terra, Les Franqueses del Vallès -Llerona, www.terra.eco 
- Restaurant Vinòmic, La Garriga www.vinomic.cat 
- Tarambana, Espai cultural i gastronòmic, Cardedeu www.tarambana.cat 

 
El nom de la persona guanyadora es publicarà al facebook de Cuina VO 
(www.facebook.com/cuinavallesoriental) i a les webs i xarxes socials de les entitats 
organitzadores de la Fira un cop acabada la temporada dels tomàquets s’anunciarà el/la 
guanyador/a i es farà l’acte d’entrega del premi. 
 
 

Jurat: 

El jurat el conformen els 8 cuiners/es del col·lectiu Cuina VO i el gastrònom de la comarca del 
Vallès Oriental Pep Salsetes. 
 

Per a més informació: www.facebook.com/cuinavallesoriental  i cuinavo@gmail.com  
 

 

  

 

 

 

 

  


