
 

    Concurso Culinário – Bela Torta 

 

Nossa cidade e em especial nossa região é conhecida por produzir as melhores tortas doces e salgadas do 

Estado de Santa Catarina. Uma contribuição histórica dos colonizadores que ainda permanece viva em nossas 

casas e em nossas cozinhas. 

 Vários são os concursos e eventos onde podemos degustar receitas criadas por nossos amigos e familiares. 

Cada uma com um sabor especial e aquele segredinho guardado de geração em geração.  

Pensando neste arsenal maravilhoso e saboroso de tortas das mais variadas texturas e sabores, criamos o 

concurso de tortas para proporcionar aos nossos associados um momento especial onde poderão apresentar 

suas criações e ter sua torta saboreada e, quem sabe premiada. 

O evento é organizado pelo Bela Vista Country Club, por meio do Departamento de Arte e Cultura do clube 

com a participação especial do Chef Sérgio Heining – Dono do Sabor.  

 

Regulamento 
1. Participação 

 

1.1. O concurso, de finalidade cultural e artística, tem por objetivo premiar as melhores receitas 

culinárias produzidas pelos participantes. 

1.2. Poderão participar do concurso BELA TORTA associados do clube acima de 16 anos; 

1.3. O participante deverá efetuar sua inscrição no período de 24/09/2021 a 04/10/2021, mediante 

o preenchimento da ficha cadastral disponível no site 

www.clubebelavista.com.br/noticias/concurso-culinario. 

1.4. No ato do cadastro, o participante deverá enviar a sua receita culinária, contendo:  

- Lista de ingredientes e suas respectivas quantidades (em medidas como colheres de sopa e 

xícaras de chá etc.); 

- Modo de preparo organizado em ordem de utilização dos ingredientes (passo-a-passo); 

1.5. O participante deverá apresentar também, no ato da inscrição, um breve histórico sobre a 

escolha da sua receita; 

1.6. Os ingredientes devem ser adquiridos pelos participantes; 

1.7. Cada participante deverá trazer os seus próprios utensílios (facas, espátulas, medidores, 

batedeira, liquidificador, forma, panelas pequenas, frigideiras para fazer recheios, emulsões e 

cremes, ou seja, todos os utensílios que serão utilizados durante a receita são de responsabilidade 

do participante); 

1.8. A receita será preparada pelo próprio participante inscrito, no dia 10/10/2021 no Espaço Green 

Garden. Os inscritos serão divididos em “baterias”, essa divisão será feita através de sorteio 

realizado pela organização do evento. A primeira bateria inicia as 09:00 hrs. A data do sorteio das 

baterias será no dia 05/10/2021, todos os inscritos serão comunicados até às 20:00 hrs mesmo 

dia. 

1.9. No local o participante terá acesso a uma pia com torneira para higienização, água potável, 

geladeira, fogão e forno elétrico capacidade 44l (50°C a 320°C); 

1.10. Cada participante terá no máximo 1h30 (uma hora e trinta minutos) para realização da sua 

receita, desde o preparo até a apresentação na bancada dos jurados; 
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1.11. Participantes menores de 18 anos deverão estar acompanhados de 1 (um) responsável legal 

durante a execução da receita. O acompanhante não poderá interferir na execução da receita. 

Caso aconteça interferência o participante será desclassificado. 

1.12. O participante deverá preencher a ficha de inscrição com seus dados pessoais (nome completo, 

número do título, data de nascimento, e-mail e telefone para contato), todos obrigatórios. 

 

2. Resultado 

 

2.1.  A comissão julgadora será composta por convidados através da organização do evento e estará 

presente do início ao fim de todas as baterias para avaliação. Dessa avaliação as melhores receitas serão 

as que tiverem as maiores pontuações do 1º ao 5º lugar.  

Critérios para avaliação: 

- Higiene e organização da bancada durante a produção da receita; 

 - Sabor 

- Textura (textura envolve o ponto certo do alimento)  

- Apresentação (uma boa apresentação conta com a beleza, cuidado e estrutura visual do alimento). 

 

3. Premiação 

 

3.1. A melhor receita avaliada pelo júri será premiada com voucher de R$ 500,00 em compras e terá sua 

receita publicada na Revista Mais Bela. A 2° melhor receita será premiada com voucher de R$ 300,00 em 

compras; O 3° lugar será premiado com voucher de compras de R$ 200,00. O 4° e 5° lugar serão premiados 

com voucher de compras de R$ 100,00 para cada. Os vouchers poderão ser distribuídos em um ou mais 

estabelecimentos participantes do concurso, até chegar no valor total da premiação. 

 

4. Disposições gerais 

 

4.1.  O presente regulamento poderá ser alterado e/ou o concurso suspenso ou cancelado, sem 

aviso prévio, por motivo de força maior ou por qualquer outro fator ou motivo imprevisto que 

esteja fora do controle da realizadora e que comprometa o concurso, de forma a impedir ou 

modificar substancialmente a condução deste como originalmente planejado; 

4.2. Todas as receitas serão avaliadas segundo os critérios estabelecidos pela organização e os 

participantes renunciam expressamente, ao aceitar as regras deste concurso, a qualquer 

questionamento sobre os critérios adotados, prevalecendo sempre o critério da comissão 

julgadora. 

4.3.  Dúvidas e esclarecimentos serão realizados pelo e-mail: comunicacao@clubebelavista.com.br 

ou pelo fone: (47) 99707-0104 

4.4. Ao inscrever-se para participar deste concurso, nos termos deste regulamento, os participantes 

estarão automaticamente autorizando o uso gratuito e livre de qualquer ônus ou encargo de seu 

nome, sua imagem e sua voz, sob qualquer meio, para a ampla divulgação da conquista do prêmio 

e/ou das receitas vencedoras. 

4.5. A participação no concurso implicará na aceitação total e irrestrita de todos os itens deste 

regulamento. 

 


