
 
 

 
 
 
 
 
 

 
DIJOUS GRAS. Arribada del Carnestoltes, Dijous Llarder o Dia de la Truita  

X CONCURS DE TRUITES ARTESANES. 23 DE FEBRER DE 2017 
 
Per desè any consecutiu, Montornès comença el Carnaval amb l’arribada de S.M. 
Carnestoltes i la convocatòria del concurs de truites en què grans i petits poden participar de 
dues maneres: fent-les o tastant-les. 
 
Elaboració  
S’ha de comptar amb les recomanacions que el departament de Salut Pública municipal va 
editar sota el títol “Consideracions sobre les condicions higienico-sanitàries de manipulació 
d’aliments” que es poden consultar a www.montornes.cat especialment amb la cura de la 
higiene (rentar-se les mans amb sabó o fer la manipulació amb guants esterilitzats) i amb la 
conservació de l’aliment un cop fet fins al seu consum (s’ha d’elaborar amb la mínima 
antelació possible i s’ha de preservar amb protectors o plàstics alimentaris). 

 

Presentació  
Les truites s’han de presentar a la Sala Parroquial de Sant Sadurní el mateix dijous  
23 de febrer entre les 17 i les 18 h.  
Cada truita comptarà amb un nom artístic i el nom del/la concursant que serà facilitat en el 
moment del lliurament de la mateixa a les persones de l’organització, les quals garantiran, en 
tot moment, el seu anonimat. Cada truita anirà acompanyada d’una relació dels seus 
ingredients, tant per orientar el jurat en la seva decisió com per evitar problemes d’al·lèrgies o 
d’altres raons en persones que les vulguin tastar posteriorment.  
En el moment de presentar-se a concurs, la truita passa a ser propietat dels organitzadors i 
serà degustada al finalitzar la deliberació del jurat pels assistents que així ho desitgin. 
Quedaran fora de concurs les truites comprades. 
 
Premis.  
S’estableixen 2 premis sota els següents criteris:  

 Guanyador/a per la truita MÉS ORIGINAL: es valorarà la novetat en la utilització 
d’ingredients
PREMI: Caixa d’experiències DakotaBox: “Siente la Aventura” 


 Guanyador/a per la truita MÉS BONA: destaca pel seu sabor i textura sobre la 
resta
PREMI: Caixa d’experiències DakotaBox: “Sabores del Mundo” 

 
Els premis es poden declarar deserts a criteri del jurat. 
 
Jurat  
Estarà format per tres membres de diferents entitats del municipi.

http://www.montornes.cat/

