ANNEX 1. 2016.
Cistella o llistat d’ingredients per al desenvolupament de la prova del BalearSkills 2016
1.- Per a tots els participants:
5 rotlles de paper sulfuritzat per al forn
3 rotlles de paper film
3 rotlles de paper inox
Guants làtex (2 caixes talla mitjana)
1 fardell bobina paper cuina. (6 unitats)
Fregalls scotch brite
1 rotlle balleta
3 botelles sabó rentamans
2 botelles sabó plats.
4 rotlles bossa de fems.
1 kit d’emergència en cas de talls i ferides. Primers auxilis.
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Es poden emprar qualsevol dels ingredients presents a la llista d’stock (annex 1), el
nom de la recepta i la llista d’ingredients que s’usaran per a la prova s’ha de remetre al
coordinador abans de la realització del concurs ( 7 de novembre) a la següent adreça de
correu electrònic: parlemdecuina@hotmail.com
A l’assumpte del correu s’ha d’especificar SKILL CUINA

Es pot usar qualsevol ingredient de la llista, però no es pot excedir de les quantitats
expressades, això no vol dir que no es pugui sol·licitar menys quantitat de la
indicada. Es valorarà la adequació de la llista d’aliments sol·licitada amb les diferents
elaboracions que es realitzin
2.-Llista d’stock: ingredients obligatoris. ( no és necessari usar totes les quantitats.)

Vegetals

Fruites
2 kg de taronges

250 grams de
frauletes,
groselles, gerds,
nabius; poden
esser variats o en
cistelletes
individuals.

Carn i peix
4 unitats o racions
d’orada de 300/400
grams cada una.

Ous i làctics

Espècies i economat
1000 grams de cobertura de
xocolata negra
200 grams d’olives negres

300 grams de fruits secs
variats
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3.-Llista d’stock: ingredients voluntaris ( no és necessari usar tots , ni totes les quantitats. Es
valorarà l'lecció de les quantitats en funció de la elaboració a realitzar)
Vegetals
2 manats d’espinacs
verds frescs.

1 manat de porros

Fruites
1 pot de confitura
de fraules o fruits
del bosc ( aprox
200 grams)
4 kiwis

Carn i peix
100 grams de panxeta

Ous i làctics
250 grams de
formatge tendre
tipus mascarpone

Espècies i economat
1000 grams de cobertura de
xocolata negra

300grams de gamba
fresca sencera.
3 llaunes de filets
d’anxoves

1 litre de llet

100 grams de mel

1 unitat de bròquil

2 plàtans

12 ous sencers

100 grams de sal fina

1 cabessa d’alls

2 pomes

1 litre de nata
líquida 33 / 35 %
200 grams de
mantega

1 carabassó

1 llimona

Xampinyons
sencers 200 grams

2 aguacates

Pa rallat o galeta picada
(200 grams)
100 grams de fruits secs
ametlles o avellanes.
250 grams de sucre normal

1 manat de cebes
tendres
2 cebes grosses
200 grams de
pastanagues.
1 manat herbes
aromàtiques
3 tomàtigues
350 grams de
patates
Julivert
Alfabeguera
Cibulet
250 grams de pebres
vermells

1 mango

250 grams de sucre de canya
½ litre d’oli d’oliva
½ litre d’oli de gira-sol
200 grams d’arròs rodó
½ litre de vi negre
50 grams de llevat de pa
Aigua a disposició
½ litre de vinagre de vi blanc
½ kg de farina fluixa
½ kg de farina de força
½ kg de farina de blat
intregal
1 llauna de pebres de piquillo
250 grams de maicena
20 grams de gelatina coa de
peix
Gelatina xantana ( hi haura
un 1 pot de 500 grams per a
la competicio)
Gelatina agar-agar ( marca
vainhe o semblant) 1 pot /
sobre individual
¼ de litre de brandi
1 paquet de pasta philo o
pasta brick
Una cullerada de cafè de
curry (aprox)
Una cullerada de cafè de
canyella (aprox)
Una cullerada de cafè de

3

pebre bo negre (aprox) ( hi
haurà un pot de molinet)
1 pot de tàperes
Lecitina de soja
Pa de motllo, pa moreno, pa
rallat o baguette
Safrà ( C/S)
Una cullerada de cafè de
sèsam
Pebre caiena o altre tipus
picant
Pasta wasabi
Una cullerada de cafè de
cúrcuma
Una cullerada de cafè de
cúrcuma
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