
II Concurs Internacional de Coques per Mullar

Seguint amb la tradició instaurada l’any passat, a la xocolatada nadalenca d’enguany, hi haurà 
l’aportació de les coques de mullar per part de les famílies juntament amb el II CONCURS DE 
COQUES PER MULLAR. Aquest DIA, 17 DE DESEMBRE, les famílies que puguin col.laborar 
portaran les coques per mullar  i per tal de fomentar la participació, us animam a presentar les 
vostres coques  i la recepta al concurs que hem organitzat per tal d’animar l’activitat. A 
continuació vos presentam les bases del concurs.

BASES DEL CONCURS

1.- El 2n Concurs Internacional de Coques per mullar es celebra en el marc de la 
Xocolatada de Nadal de l’escola Mata de Jonc, el dimecres 17 de desembre de 2014.

2.- Poden participar-hi tots els membres de la Comunitat educativa de Mata de Jonc, així com 
els seus familiars.

3.- La Coca per mullar ha de ser d’elaboració pròpia, amb ajuda o no de thermomix (o altres 
robots), però en cap cas comprada feta.

4.- La mida serà mínim per a 6 comensals.

5.- Premis o reconeixements:

• COCA DE MULLAR MÉS SABOROSA.

• COCA DE MULLAR MÉS ORIGINAL.

• COCA DE MULLAR “NADALENCA”.

Hi haurà un premi especial per al guanyador o la guanyadora de cada categoria.

6.- El jurat estarà format per diferents membres de la Comunitat: treballadors/es de Mata de 
Jonc, pares/mares, alumnes, exalumnes i padrins/padrines.

7.- Els participants han de portar les seves coques de mullar (millor tallades) el mateix dia de la 
Xocolatada a les 15.45 h., juntament amb la recepta magistral. La bona fe dels membres de la 
comunitat Matajonquera es pressuposa i per tant no caldrà acreditar mèrits.

8.- Els concursants accepten les bases i cedeixen les seves creacions a la degustació lliure i 
gratuïta dels assistents a la Xocolatada.


