BASES DEL CONCURS DE CERVESA CASOLANA DE LA FIRA DEL PORC I LA
CERVESA 2015
1. Condicions de participació per al concursant:
1. Ser major d’edat.
2. Emplenar la fitxa d’inscripció del concurs, fent-la arribar a l’organització juntament
amb la cervesa presentada a concurs segons les condicions detallades a l’apartat 3
de les presents bases.
3. Haver elaborat personalment la cervesa presentada a concurs, amb el possible
suport d’altres persones. Es poden presentar fins a 2 elaboracions per participant
(una per a cada categoria).
4. Elaborar la cervesa a partir d’un procés “tot gra” en instal·lacions no comercials,
detallant ingredients i totes les característiques tècniques en la fitxa d’inscripció.
5. Presentar la cervesa en ampolles de vidre, amb un volum mínim d’un litre de
cervesa per facilitar la seva avaluació per part del jurat.
6. Adequar l’elaboració a les exigències d’estil detallades a l’apartat de 4 de les
presents bases.
Si l’organització detectés l’incompliment d’alguna de les condicions de participació, es
procedirà a l’eliminació immediata del concursant.
2. Temàtica per al concurs
El concurs per a cervesers casolans girarà entorn a dues categories de cervesa;
concretament:
ñ Categoria 1: Belgian-Style Blonde Ale. Límit de participació: 20 cerveses.
ñ Categoria 2: American-Style Black Ale. Límit de participació: 20 cerveses.

Les cerveses presentades per a cada una de les dues categories seran puntuades per la
seva qualitat, però tenint molt en compte l’adequació als paràmetres especificats en
l’apartat 5 de les presents bases.
Caldrà, addicionalment, acompanyar les cerveses presentades d’un text, tancat en un
sobre, on es detalli un maridatge de la cervesa amb algun producte derivat del porc.

En aquest sentit, entre els guanyadors es repartiran els següents premis:
1. Premi Absolut → a la millor cervesa presentada al concurs, optant a aquest premi

només les dues cerveses vencedores dins de les seves respectives categories.
2. Premi Categoria → a la millor cervesa presentada al concurs dins de la seva

categoria, però que no ha obtingut el Premi Absolut.
3. Premi Maridatge → a la millor idea de maridatge de cervesa i productes derivats del

porc. Poden optar a aquest premi totes les cerveses presentades a concurs,
independentment de si són o no vencedores dins de les seves respectives
categories.

3. Detalls per a l’enviament:
1. El participant ha d’emplenar i enviar la fitxa d’inscripció electrònicament a

http://www.cuina.cat/ca/contests/segon-concurs-de-cervesa-casolana-193.php, amb
una antel·lació de 15 dies respecte de l’inici de la Fira del Porc i la Cervesa 2015.
2. Tanmateix, serà necessari fer l’abonament d’una quota de participació de 10€ al

número de compte amb IBAN ES94 2100 0098 8902 0060 0853 (La Caixa. Titular
del Compte: Sàpiens SCCL). El pagament de la quota dóna dret al vescanvi de
la quantitat equivalent en tiquets per a consumicions durant la Fira. A l'ingrés
caldrà anotar-hi la categoria a la qual es participa i el nom del participant: BelgianStyle NOM COGNOM COGNOM o bé: American-Style NOM COGNOM COGNOM
3. Les cerveses s’entregaran directament a l’organització de la Fira del Porc i la
Cervesa, el dissabte dia 26 de setembre de 2015, entre les 10 i les 12 del matí.
4. Jurat per al concurs:
El jurat del concurs estarà compost per 4 persones vinculades al món de la cervesa, que
valoraran per grups totes les cerveses presentades i els maridatges proposats per tal de
dictaminar els guanyadors per categoria.
L’avaluació de les cerveses es farà a porta tancada, de 16h a 19h el mateix dissabte 26
de setembre. A les 20h s’anunciaran públicament els guanyadors per categoria.

5. Detalls tècnics per a les cerveses:
A continuació es presenten els paràmetres tècnics dins dels quals es valoraran les
cerveses presentades a les categories del concurs. Per a més informació sobre els estils,
es poden consultar les guies d’estil de la Brewers Association (BA) en el següent enllaç:
http://www.brewersassociation.org/wp-content/uploads/2015/03/2015-brewers-associationbeer-style-guidelines.pdf
ñ Belgian-Style Blonde Ale: (segons la Brewers Association). Paràmetres principals:
ñ IBUs → 15 - 30.
ñ ABV → 6,3 - 7,9.
ñ SRM → 4 - 7.
ñ OG → 1.054 - 1.068.
ñ FG → 1.008 - 1.014.
ñ American-Style Black Ale: (segons la Brewers Association). Paràmetres

principals:
ñ IBUs → 50 - 70.
ñ ABV → 6,3 - 7,6.
ñ SRM → major o igual a 35.
ñ OG → 1.056 - 1.075.
ñ FG → 1.012 - 1.018.

