bases 8è concurs de
ratafia de centelles 2016
1. La rataﬁa s’ha de lliurar dins d’una ampolla de
vidre d’uns 75 cl sense etiquetes ni distintius i
acompanyada d’un sobre a part, tancat, amb la
informació següent:
- Dades del/de la concursant: Nom i cognoms,
adreça, població, telèfons i correu electrònic.
- Especiﬁcació de si la rataﬁa està feta amb
aiguardent o amb alcohol.
2. La rataﬁa s’ha d’elaborar, com a mínim, amb
herbes, nous verdes i alcohol o anís i amb mètodes
artesans.
3. El jurat estarà format per professionals i persones
amb experiència en el sector.
4. L’organització tindrà cura de les rataﬁes lliurades,
tot i que no es fa responsable del seu deteriorament.
5. Les rataﬁes es podran lliurar del 2 de maig al 31
de maig de 2016 a l’Ajuntament de Centelles, carrer
Nou, 19, en dies laborables de 8 a 14 h.
6. El jurat triarà tres rataﬁes de totes les presentades al concurs i l’ordre de premiats quedarà de la
forma següent:
1r Premi 200 euros
2n Premi 100 euros
3r Premi 50 euros
7. El jurat podrà declarar desert qualsevol dels
premis.
8. El premi es lliurarà en el marc de la 7a Fira de la
Rataﬁa de Centelles (11 de juny 2016).
9. L’organització no retornarà les rataﬁes presentades.
10. L’organització resoldrà qualsevol dubte.
11. La participació en el concurs suposa acceptar
aquestes bases.

L’Ajuntament de Centelles organitza el
8è concurs de Rataﬁa de Centelles per
promoure l’elaboració tradicional de rataﬁes,
el comerç i els productes locals.

RATAFIA DE MOSSÈN CINTO
Mossèn Jacint Verdaguer ens deixà una recepta de rataﬁa que transcrivim a continuació:

INGREDIENTS
1 litre d’aiguardent
200 grams de sucre, més o menys
Nota: els dos ingredients anteriors es poden
substituir per 1 litre d’anís
1 nou verda
1 pela de llimona
4 o 5 claus d’espècia
1 nou moscada
1 bocí de canó de canyella
Herbes al gust: menta, marialluïsa,
camamilla, farigola, romaní, tarongina.

PREPARACIÓ
Talleu les nous i la pela a bocins. Col·loqueuho tot junt en un envàs de vidre i ho
remeneu. També hi podeu afegir herbes i
ratllar la nou moscada.
Ho deixeu reposar a sol i serena durant 40
dies. A continuació ho heu de colar amb un
drap.
Tot seguit podreu omplir unes ampolles de
vidre amb el licor.
Fira de la rataﬁa

@rataﬁacentelle

www.centelles.cat

7a FIRA DE LA RATAFIA
dissabte 11 de juny de 2016

CENTELLES

7a fira de la ratafia

dissabte 11 de juny de 2016

programa d’activitats

ESPAI FIRAL I VENDA DE RATAFIES I PRODUCTES DE LA TERRA
De 9.30 a 21h a la plaça Major i carrers del Socós i Nou. Fira de la ratafia de Centelles
PUNT D’INFORMACIÓ
De 9.30 a 14h i de 16 a 21 h a la plaça Major
XERRADES, TALLERS I ACTIVITATS
DIVENDRES 10 DE JUNY

A partir de les 20h a la Sala de Vidre del Casal Francesc Macià. Xerrada col·loqui: Parlem de ratafia amb Joan Mas i Jaume Guinovart
DISSABTE 11 DE JUNY

Tot el dia. Punt d’informació a la plaça Major.  Com vas de nas? Ets capaç de reconèixer diverses herbes aromàtiques? Gratuït
A les 10.30, a les 12.30, a les 18 i a les 19.30h. Punt d’informació a la plaça Major. Fes la teva pròpia ratafia i emporta-te-la a casa. Taller pràctic
d’elaboració de ratafia. 5€
A les 11 i a les 17h. Sortida des del Punt d’informació, a la plaça Major. Excursió/visita guiada per Joan Piella al jardí botànic dels alumnes de
CAFEMN. Gratuït
A les 19.30h a la plaça Major. Deliberació del 8è concurs de ratafia (consulteu les bases i els premis al revers)
ACTIVITATS INFANTILS
De 10.30 a 13.30h a la zona de la Sagrera. Taller infantil: Dibuixem els ingredients de la ratafia a càrrec d’Aleix Art. Gratuït
D’11 a 14h i de 16 a 19h a la zona de la Sagrera. Inflable i SOM PETITS! Espai de petita infància. Una col·lecció de jocs destinada als més
menuts a càrrec de Quiràlia. Gratuït
ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES
De les 17 a les 19h a la Sala de Vidre del Casal Francesc Macià. Presentació del llibre amb l’estudi: El tapís de Bayeux, eina política? a càrrec de la
seva autora, Montserrat Pagès i Paretas
A les 17.30 h. Sortida del pla del Mestre de la Cabrotukada 2016 amb Batukada Shangó, Ball d’Enveja, Bufons del Toc, Diables la Salut,
No m’atabalis i Cabrons i Bruixes (adults) i a les 18h a les escales del Serrat incorporació de Bim Bam Nus i Menuts de Cabrons i Bruixes (infantils) i
arribada a l’Ajuntament.
De les 19 a les 24h a la Pista. Ratakè a càrrec de Burning Paradise, Pol Nord, Ninot Salat i Chronik. Gratuït
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