
 
 
 

   

   
 

 
 
 
 

BASES PREMIS WORKSHOP CÀTEDRA UB-DANONE 2019 
 

“Probiòtics i greixàctic: actualització nutricional i tecnològica” 
 

 
BASES PER AL PREMI A LA MILLOR INFOGRAFIA 
 
 
Temàtica: microbiota, probiòtics o grassa làctia 
 
Les infografies hauran d’enviar-se en format PDF per email a 
insa.campusalimentacio@ub.edu. La mida serà en A3 i s’ha d’enviar abans del 20 de 
maig de 2019.  
 
Se seleccionaran les 5 millors infografies per presentació oral el dia de l’esdeveniment 
(duració 3 min).   
 
Els criteris que s’avaluaran seran l’originalitat, el disseny i la congruència. La presentació 
oral serà avaluada per un jurat tècnic i pel públic assistent mitjançant una aplicació 
informàtica.  
 
 
BASES PER AL PREMI A LA MILLOR RECEPTA AMB IOGURT 
 

1. Els participants hauran de preparar dues presentacions iguals de la seva 
proposta de plat, una per la valoració i veredicte del jurat; la segona, per a 
l’exposició. Aquesta última serà fotografiada al llarg del concurs. 
 

2. Els productes Danone que es facin servir per la recepta seran proporcionats per 
l’organització del Workshop. S’hauran de demanar abans del 16 de maig a  
insa.campusalimentacio@ub.edu. 

 
3. Tots els elements que composin el plat s’han de portar a punt per consumir.  

 
4. Cada participant disposarà entre 5-10 minuts per muntar els seus plats abans de 

la presentació oral al jurat. Els equipaments disponibles seran una superfície de 
treball, un microones i aigua corrent. Tot l’instrumental de cuina, així com els 
elements d’emplatat (vaixella, etc...) han de ser aportats per cada finalista.  

 
5. S’ha de deixar la zona de preparació buida i neta abans de fer la presentació oral 

al jurat. 
 
 
PREMIS 
 
S’atorgaran un premi per categoria per import de 100€ i productes Danone pels equips 
guanyadors. 
 
La infografia guanyadora es publicarà al web de la Càtedra UB-Danone.  
 
Per qualsevol informació addicional podeu contactar amb l’organització del Workshop a 
través del correu electrònic de l’INSA insa.campusalimentacio@ub.edu. 
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