Bases

I concurs casca de Reis
Organtizat per l’Ajuntament de Gandia

Objectiu: L’objectiu del I concurs Casca de Reis de Gandia és la recuperació d’aquest dolç
nadalenc valencià, la seua posada en valor i reintroducció en el consum familiar. El concurs
de Casca de Reis de Gandia te dues modalitats, la elaboració de la Casca i el disseny de
capses de Casca.

MODALITAT 1: Fabricació del dolç Casca de Reis de Gandia
Bases:
1.

2.
3.

4.
5.

6.

7.

Aquest apartat està dotat amb un únic premi de 1.000 € ; es lliurarà a tots els participants un
diploma acreditatiu. L’Ajuntament de Gandia es reserva el dret de concedir algun altre tipus
de menció distintiva a altres casques participants distintes de la guanyadora.
El concurs està obert als pastissers professionals amb punt de venda permanent, és a dir,
amb pastisseries en actiu.
Cada pastisser presentarà 2 casques idèntiques (obviant les diferències inevitables derivades
de la seua producció artesanal), cadascuna d’elles ha de poder cabre en una capsa redona de
25 cm de diàmetre x 10 cm d’altura.
La casca guanyadora serà exposada al hall de l’Ajuntament de Gandia fins el dia de Reis.
Passat eixe moment se li regalarà a la Fallera Major Infantil de Gandia.
De les dues casques presentades, una estarà destinada a la degustació pel jurat i l’altra serà
adquirida per l’Ajuntament en el cas de ser la guanyadora. Se’ls retornarà als pastissers no
guanyadors la segona de les casques que hagen presentat, excepte en els casos en què es
vulga concedir alguna menció distintiva i adquirir altres casques participants per la quantitat
de 100 euros cadascuna.
Les casques es presentaran en una capsa sense identificatius. Només s’admetran altres
dolços i llepolies si formen part del “cos” de la casca com a ingredients o decoració
incorporada, no com a afegits separats dins la capsa.
El jurat estarà composat per 7 persones: l’Alcaldessa de Gandia o persona en qui delegue,
dos mestres sucrers reconeguts, un cuiner reconegut, la fallera major infantil i dues persones
de lliure designació per part de l’organització.

8.

9.

El jurat tastarà i valorarà les casques participants de manera cega, és a dir, sense conèixer el
fabricant. Per això les casques participants no podran dur cap element identificatiu a les
mateixes: l’organització les numerarà i fotografiarà en el moment de la seua recollida.
Cada membre del jurat valorarà els següents aspectes:
Qualitats organolèptiques
Presentació
Innovació dins de la tradició

60
20
20
100
10. Les puntuacions dels membres del jurat se sumaran per a determinar quina és la casca
guanyadora. En cas d’empat, l’Alcaldessa de Gandia tindra el vot de qualitat. La decisió del
jurat és inapel∙lable.

MODALITAT 2: Decoració de la Capsa de la Casca de Reis de Gandia
Bases:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

Aquest apartat està dotat amb un únic premi de 600 € i diploma acreditatiu.
Cada participant presentarà 1 caixa de casca de base circular amb dimensions aproximades
de 30 cm de diàmetre x 8 cm d’altura. El material base de la caixa serà cartró, encara que es
permeten altres materials en la decoració.
La caixa guanyadora serà exposada al hall de l’Ajuntament de Gandia fins al dia reis. En eixe
moment se li regalarà a la fallera major infantil de Gandia.
Les caixes no guanyadores se retornaran als dissenyadors.
Les caixes es presentaran en un sobre o similar sense identificatius
El jurat estarà composat per 7 persones: l’Alcaldessa de Gandia o persona en qui delegue,
tres professionals del món del disseny o de l’art, la fallera major i dues persones de lliure
designació per part de l’organització.
El jurat valorarà les caixes participants de manera cega, és a dir, sense conèixer el fabricant.
Per això les caixes participants no podran dur cap element identificatiu a les mateixes.
El jurat valorarà els següents aspectes
Imatge estètica de la caixa
Originalitat
Possibilitat de producció industrial

9.

60
25
15
100
En cas d’empat, l’Alcaldessa de Gandia tindra el vot de qualitat. La decisió del jurat és
inapel∙lable.

INFORMACIÓ ADICIONAL
Dates:
1.
2.

El concurs se celebrarà al Saló Laval de l’Ajuntament de Gandia el 16 de desembre a las
12:30.
La data de presentació de les casques i de les capses serà el 16 de desembre de 2016.

Inscripcions:
1.
2.
3.

Per a participar cal estar inscrit. La participació a aquest concurs implica la acceptació de les
bases del mateix.
Per qüestions logístiques i d’organització, les inscripcions finalitzaran el dia 14 de desembre.
Per a inscripcions informació sobre les bases, contacteu amb info@cascadereis.com.

