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PRIMER CAMPIONAT ELABORACIÓ DE PEIX DESCARTABLE
Horeca Baleares organitza la 1ª edició del Campionat a la millor elaboració de peix descartable de 
les Illes Balears 2023 patrocinat per LA CONSELLERIA D’AGRICULTURA, PESA I ALIMENTACIÓ 
DEL GOIB.

L’objectiu del campionat es trobar la millor elaboració amb el peix tradicional que ha minvat el 
seu valor comercial i que sovint es descarta per les dificultats culinàries que suposa la seva 
utilització.

Les finals del 1r. Campionat a la millor elaboració de peix descartable de Les illes Balears es 
celebraran a l’escenari HORECA a cada una de les illes. Mallorca, el dimarts 7 de Febrer durant la 
6ª edició de HORECA BALEARS MALLORCA. Eivissa, el dijous 9 de març durant la 2ª edició de 
HORECA BALEARS EIVISSA I FORMENTERA. Menorca, el dijous 23 de març durant la 1ª edició de 
HORECA BALEARS MENORCA.

Se seleccionaran els dos participants de cada illa amb major puntuació per participar a
la final a nivell Balear que se celebrarà a Mallorca el 2023. En el cas de que no pogués
assistir el de major puntuació, es donaria pas al següent classificat per ordre de
puntuació

La Gran Final es durà a terme a Mallorca el dia 19 d’Abril.

La persona guanyadora de cada illa, a més, rebrà un premi econòmic per import de 500€
(imposts no inclosos).

El guanyador de la gran final rebrà un premi econòmic per import de 1.000€ (imposts no
inclosos).

REQUISITS DE PARTICIPACIÓ

· La participació és individual
· Tots els participants hauran de fer-ho amb una proposta gastronòmica pròpia.
· Elaboració d’un plat per persona, principalment amb productes de les illes Balears i
com a base un peix de baix valor comercial.
· Cada participant només podrà participar amb una proposta.

LLISTAT DE PEIX PER A BASE DE LA RECEPTA

CONGRE Conger congre
BESSUG Pagellus acarne
MORENA Muraena helena
ORIOLA Chelidonichthys cuculus
BACORETA Euthynnus alletteratus
POP BLANC Eledone cirrhosa
BOGA Boops boops

CAVALLA Scomber
POLIDO Argentina sphyraena
POTA Todarodes sagittatus
GATO Scyliorhinus canícula
ALATXA Sardinella aurita
SORELL Trachurus mediterraneus



FORMULARI 1r CAMPIONAT ELABORACIÓ PEIX DESCARTABLE
Complimenta aquest formulari i envia-ho al costat de la teva recepta a info@horecabaleares.com 
amb l'assumpte “Inscripció 1er Campionat elaboració peix descartable” abans de: Mallorca 13 de 
Gener; Eivissa 10 de Febrer; Menorca 17 de Febrer.
També et pots inscriure via web a la plana web https://horecabaleares.com/campeonatos/

Cada participant té dret a enviar una sola recepta.
Les inscripcions hauran d'estar degudament emplenades al pdf adjunt emplenant tots els camps.
A finals de gener es notificaran els finalistes.
L'organització es reserva el dret d'incloure les receptes i el nom dels guanyadors als seus mitjans de 
comunicació i la dels seus clients, així com de reproduir les receptes amb altres cuiners.
Tots el participants col·laboraran a la recollida i abocaments selectius de les restes de la
cuina en contenidors separats en vidre, cartró-paper, envasos, orgànic i olis.

Nom de l’Autor:

Telèfon:

Email:

Nom de l'establiment:


