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CONCURSO DE RECEITAS TRADICIONAIS 
 

 
 
1. ORGANIZA 
Concello de Vimianzo a través do seu Servizo de normalización lingüística do concello. 

 

2. DIRIXIDO A 
Todas aquelas persoas que pertencendo ao Concello de Vimianzo queiran participar. 

 

3. OBXECTIVO 
Fomento do uso do galego na sociedade en xeral (cidadanía, ámbito asociativo do municipio, alumnado dos centros educativos, 
artesáns, hostaleiros/as, empresariado, comercio, turismo, etcétera.) e no ámbito socioeconómico do concello, especialmente o 
relacionado coa hostelaría no que se pretende mellorar a imaxe e uso do galego, e no conxunto da sociedade en xeral. 

Ademais con esta actividade tamén se pretende recuperar e recoller as receitas tradicionais que se elaboraban nesta zona e que 
aínda se continúan a facer pero que corren o risco de algún día desaparecer. 

 

4. PERÍODO DE ENTREGA DAS RECEITAS 
Do 21 desetembro ao 5 de outubro de 2015. 

 

5. CONDICIÓNS DE PARTICIPACIÓN 
Poderán participar todos/as aqueles/as que así o desexen enviando as súas receitas a través do formulario que se encontra na 
páxina web do Concello de Vimianzo picando en A que sabe o galego en Vimianzo? e despois en Concurso de receitas, ademais o 
formulario tamén estará dispoñible en formato papel nas oficinas municipais onde se entregará unha vez cuberto e tamén se 
poderán enviar por correo electrónico á conta de correo vanesa.otero@vimianzo.gal indicando no asunto “concurso de receitas” 
sempre acompañadas de foto do resultado final da receita e mais dos datos de quen a envía (nome e apelidos, DNI, idade, 
enderezo, e teléfono de contacto). 

As receitas teñen que ser recibidas por calquera dos tres medios como máximo o 5 de outubro. 

Deberán vir acompañadas de fotografía do prato final resultado da receita. 

As receitas deberán estar redactadas en lingua galega. 

 

6. PERÍODOS DE EXHIBICIÓN 
O período de exhibición das receitas xunto coas súas fotos será do 5 ao 12 de outubro período no cal estarán publicadas na páxina 
oficial do Facbook do Concello de Vimianzo para a súa valoración polos internautas que valorarán as receitas outorgándolles os 
seus “gústame” e mais polo xurado. 

 

7. DIVULGACIÓN 
Este concurso será divulgado a través da web do Concello de Vimianzo (www.vimianzo.gal), nos espazos oficiais en Facebook do 
concello e enviarase nota aos medios de comunicación. 
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CONCURSO DE RECEITAS TRADICIONAIS 
 

 
8. VALORACIÓN  
 

� Premio á receita máis popular en Facebook. 

Seralle concedido á receita que sume máis “gústame” na rede social Facebook do Concello de Vimianzo. 

� Premio á mellor presentación 

Premio que lle será concedido á receita que baseándose na fotografía que a acompañe conte coa mellor presentación 
no prato. 

� Premio á receita que conte con máis fidelidade á tradición da nosa zona. 

Seralle concedido á receita que teña máis fidelidade gastronómica, léxica e á tradición da zona. 

� Premio á mellor receita infantil 

Seralle concedido á receita mellor valorada polo xurado e cuxo participante non teña máis de 14 anos de idade. 

 

9. PREMIOS  
 

� Premio á receita máis popular en Facebook. 

Diploma de recoñecemento. 

Cea para dúas persoas nun restaurante da zona 

� Premio á mellor presentación 

Diploma de recoñecemento 

Cea para dúas persoas nun restaurante da zona 

� Premio á receita que conte con máis fidelidade á tradición da nosa zona. 

Diploma de recoñecemento 

Cea para dúas persoas nun restaurante da zona 

� Premio á mellor receita infantil 

Diploma de recoñecemento 

Cea para tres persoas nun restaurante da zona 

 

10. XURADO 

O fallo do xurado será inapelable e publicarase antes do 15 de outubro de 2015. Estará integrado por 5 persoas designadas pola 
Alcaldía. 
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RECEITA (obrigatorio achegar foto) 

 

Ingredientes:...........................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
............................................................................... 

 

 

Elaboración:............................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................. 

 

Nome e apelidos:                                              

DNI:  

Enderezo:                               

Idade:           

Teléfono de contacto:                            

Sinatura 


