
QUIN SERÁ EL PLAT FAVORIT DELS CATALANS 2017 ? 

 

L’any passat, la revista CUINA va demanar als catalans quin era el seu plat 

favorite del receptari tradicional, i va guanya l’escudella. Enguany, la 

revista demana quin plat agrada més dels que preparem 22 restaurants 

que representem cada una de les 22 indicacions geogràfiques protegides 

(IGP) o denominacions d’origen protegides ( DOP) del país. 

El concurs està patrocinat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, 

Pesca i Alimentació i cerveses Damm. Compta amb el suport d’Ametller 

Origen i amb col·laboració del Fòrum Gastronòmic de Girona, Mas 

Uniformes i la Federació Catalana d’IGP i DOP. 

Com funciona? 

1. El dia 16 d’Octubre engegarem el web www.cuina.cat/platfavorit. 

En aquest web publicarem les 22 receptes amb la foto del plat, 

retrat del cuiner i dades del restaurant participant. Els usuaris del 

web podran votar les que els agradi més. Des de les xarxes socials 

de la revista estimularem el vot per a totes les receptes en igualtat 

de condicions. Però cada restaurant pot fer campanya pel seu 

compte. No és que pugui, mes aviat al contrari: ens agradaria molt 

que ho féssiu! 

Cada setmana s’aniran eliminant receptes, segons els vots que 

hagin aconseguit. 

2. El dilluns 23 d’octubre, a les 19h, es farà la presentació oficial del 

concurs i de les receptes que hi participen. Comptarem amb la 

presencia de la consellera d’Agricultura, Meritxell Serret.  Aquí 

coneixerem els que passen a la següent fase . 

3. Fins al 3 de novembre , les receptes que sumin menys vots s’aniran 

eliminant fins que nomes quedin les dues finalistes. Aquell mateix 

dia i fins 19 de novembre es dinamitzarà la votació dels dos plats 

finalista amb diverses accions digitals. 

4. Paral·lelament, durant la primera setmana, els xefs dels dos plats 

guanyadors treballaran amb els tècnics d’Ametller Orígens  

http://www.cuina.cat/platfavorit


5. El diumenge 19 de novembre a les 14h en el marc del fòrum 

gastronòmic de Girona, es revelarà quina recepta ha de guanyat el 

concurs El plat Favorit. 

Els xefs dels dos plats finalistes  tindran l’oportunitat de mostrar el 

seu plat a l’auditori del Fòrum    

  

 


