REGLAMENT CONCURS DE FORMATGES ARTESANS DE LLADÓ
2017
Article 1. Objectiu
El Concurs de Formatges te com a objectiu valorar i potenciar el sector Formatger
Artesà i difondre-ho el marc de la Fira del Formatge Artesà de Lladó.

Article 2. Data
El concurs de formatges tindrà lloc entre 8:30h i 11hores del mati del 18 de setembre de
2017.

Article 3. Lloc
El concurs tindrà lloc a les Sales de Sant Joan, dins el Claustre de la Plaça Col·legiata
de Lladó.

Article 4. Organització
El concurs esta organitzat per la Comissió de la Fira del Formatge Artesà de Lladó.
La Comissió designa al seu Coordinador Jan Millastre, per vetllar pel bon funcionament
Concurs.
La Comissió designa a Artur Sagués Biosca com a Director del Concurs amb la missió
de garantir el compliment del reglament, vetllar pel bon desenvolupament de la
preparació, examen y distribució de les mostres. També controlarà l’organització de les
sessions de Cata, verificant l’ordre en què seran presentats el Formatges.
El Director juntament amb el Coordinador del concurs, nomenaran el jurat i els seus
membres per cada secció del concurs.
Cap persona vinculada a l’organització del Concurs formarà part del Jurat.

Article 5. Jurat
L’organització escollirà i convidarà als membres jurat. Aquest estarà format per
persones amb experiència al món gastronòmic, al món formatger, als maridatges, al
ramader, a la comunicació i al territori.
Els membres del jurat es dividiran en les 4 seccions del concurs.
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Article 6. Seccions
Les seccions del concurs son les següents:
A.
B.
C.
D.

Formatges de Vaca
Formatges d’Ovella
Formatges Durs de Cabra, quallada enzimàtica
Formatges de Cabres toves i àcides, quallades mixtes o àcides

Per constituir una secció hi haurà d’haver un mínim de 3 formatges presentats.

Article 7. Participants
Al concurs hi poden participar els Formatgers Artesans productors de formatge, que
compleixin amb la normativa sanitària vigent amb els seus productes de marca
comercial, elaboració pròpia, representativa d’un lot destinat a la comercialització i
present a la Fira del Formatge Artesà de Lladó 2017.
Per prendre lloc al concurs es obligatori prendre part a la Fira del Formatge Artesà de
Lladó 2017.
Cada Participant podrà presentar, com a màxim, 2 varietats diferents de formatge al
Concurs.

Article 8. Inscripcions
Els participants que hi estiguin interessats podran fer la seva inscripció el mateix
diumenge de setembre de 8:00 a 9:00 hores a la recepció del 1er de la sala de Sant
Joan a Plaça del Claustre de Lladó.
Tot formatge que es presenti fora de l’horari quedarà exclòs del Concurs.
L’ inscripció dels formatges serà gratuïta.
Els participants hauran de portar omplerta la fulla d’inscripció que s’ha facilitat per
mail a l’acceptació de participar amb la seva parada a la Fira.
També pot omplir degudament la fulla d’inscripció que es facilitarà, de bon matí durant
al muntatge de les parades o a la mateixa recepció del concurs.
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Article 9. Recepció dels formatges
La recepció dels formatges es farà a la Sala de Sant Joan conjuntament amb la
inscripció.
Un cop rebuts, l'organització els codificarà per a garantir l'anonimat, els custodiarà en les
condicions idònies i els prepararà per als jurats.
Per cada formatge inscrit es lliurarà un mínim de 250 grams del producte sempre que sigui
possible, en peces senceres. Si les peces tenen un pes inferior a aquest, es lliuraran les que
siguin necessàries per a arribar a aquest pes. Les peces senceres lliurades per al concurs no
podran portar marques d'haver estat calades

Article 10. Presentació dels Formatges
Els formatges es presentaran a las membres del jurat degudament codificats i tallats de
forma que no es puguin identificar externament però conservin totes les propietats.
La valoració del tast es durà a terme sobre els apartats organolèptics dels formatges:
sabor, aroma, textura, acidesa, color,....etc
El nivell de valoració de cada apartat i el model de fitxa de valoració el decidirà
l’organització.
En cas d’empat en alguna secció el jurat farà una segona cata dels formatges implicats i
deliberaran per definir el guanyador.

Article 11. Premis
Els Jurats proposaran a l'organització els premis, i l'organització decidirà sobre
l'atorgament en base a la informació de què disposi.
A cada secció s’atorgaran els premis següents:
-

1r premi: Diploma de Medalla d'Or.
2n premi: Diploma de Medalla de Plata.
3r premi: Diploma de Medalla de Bronze.

Article 12. Utilització de la informació
Els formatges guanyadors en les diverses Seccions, amb els noms comercials
corresponents, podran utilitzar lliurement la informació del premi concedit en les seves
etiquetes i material de divulgació i propagandístic.
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Article 13. Infraccions i sancions
Qualsevol infracció a aquest reglament dona dret a l’organització del concurs a la
retirada de la llicència per a participar a la Fira i/o al concurs i, fins i tot, la
impossibilitat d'obtenir llicència en edicions posteriors.
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