sustatzaile
Kaixo,
Hiruhileko honetarako garatu dugun eta urriaren 6tik aurrera
martxan jarriko dugun azken ekimenaren berri eman nahi
dizugu.
Ausolanek eta Ausolan Fundazioak, Basque Culinary
Center-ekin lankidetzan, Sukaldean Sortzaile ekimenaren
beste edizio bat jarri dute abian Euskal Herriko eta
Nafarroako ikastetxeetan. Helburua da gastronomiak gure
kulturan duen garrantzia sustatzea eta gazteak gonbidatzea
beren aitona-amonen plater klasikoetan oinarritutako
errezeta osasungarriak egitera.
Sukaldean Sortzaile ekimena (sortzaile gazteak sutegi
artean) lehen hiruhilekoan egingo da, eta 12 eta 17 urte
bitarteko ikasleei zuzenduta dago; alegia, Lehen
Hezkuntzako 6. mailatik hasi eta batxilergoko 2. mailara
artekoei.
Lehiaketa honen helburua da ekimena piztea, gure
gastronomia, sormena, berrikuntza eta gure gazteek egiten

duten talde lana hobeto ezagutzea, eta, gainera,
erronka honen bidez belaunaldien arteko loturak
ezartzea, familiak, oro har, eta aitona-amonak,
bereziki, partaide eginez.

Lehiaketaren nondik norakoak
Lehiaketan parte hartzeko epea gaur hasiko da eta
azaroaren 12ra arte egongo da zabalik,
SukaldeanSortzaile webgunearen bidez.
Ikastetxeek aukera izango dute beren taldeak sortzeko
—gutxienez adin bereko hiru kidekoak— aitona-amonen
errezeta bat sortu eta berridazteko eta bideo bat
grabatzeko, honako hauek azalduz: errezetaren
jatorria, zergatik hautatu duten, zer urrats egin behar
dituzten eta zer tresna erabili dituzten. Gainera, platera
erabat bukatuta aurkeztu beharko dute.

KANPAINA

sustatzaile
Behin izena emateko epea amaituta, lehiaketako bideorik onenak hautatzeko lau fase egongo dira:

I. FASEA - Publikoaren balorazioa, YouTube kanalaren bidez. Ikastetxe bakoitzeko bideo bakarra pasako da
hurrengo fasera –jasotako “atsegin dut” kopurua kontuan hartuta–, bai eta bisita gehien izan dituen bideoa ere.

II. FASEA - Ikastetxeen balorazioa. Beren eskualdeko bideo bat bozkatuko dute, zeina hurrengo fasera
igaroko den. Ezin izango dute beren ikastetxearena bozkatu.

III. FASEA - BCC Culinary Club eta Ausolaneko adituen batzorde batek aukeratuko ditu finalistak,
probintziaren arabera.

Azken fasea - Finalistak lehiaketaren azken galara joango dira, Basque Culinary Centerren, eta han
izendatuko dituzte txapeldunak.

Final handia abenduaren 10ean izango da, Basque Culinary Centerren egoitzan.
Ekimen hau Ausolan Fundazioaren “Gozatu osasuna” proiektuaren baitan ere sartzen da. Proiektu horrek Nazio Batuen
Osasun eta Ongizateko Garapen Iraunkorreko 3. helburua lantzen du. Ekimenaren xedea da, hain zuzen, txiki-txikitatik
erakustea zer-nolako garrantzia duen menu askotarikoak eta orekatuak diseinatzeak, tokiko osagai eta produktuen
aukeraketa eginda, nola platerak hala lan egiteko modua ingurumenarekiko iraunkorrak izan daitezen.
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KANPAINA

Sukaldean
Sortzaile
“Jóvenes
creadores
entre fogones”

Basque Culinary Center Ausolan-en eskutik, kanpaina berri
bat aurkeztu du ELKARTEJAN proiektuaren barruan:
“SUKALDEAN SORTZAILE” - “Jóvenes creadores entre
fogones” (3 edizioa)
Gazteentzako lehiaketa inspiratzailea, gastronomiak gure
kulturan duen garrantzia sustatzeko. Gure gazteek, aitonaamonek landuta, errezeta berritzaileak sortuko dituzte.
.
Norentzat da?
12 (Lehen Hezkuntzako 6. maila) eta
17 urte (Batxilergoa) arteko ikasleak
Familien parte-hartzea
Belaunaldien artekoa

SUKALDEAN SORTZAILE

Gakoak
+ Ekimena
+ Gastronomia
+ Iragana/Aurkezpena/Etorkizuna
+ orokortzea
+ Harremanak
+ Sormena
+ Berrikuntza
+ Talde-lana
+ Lankidetza
+ Konpromisoa
+ Teknologia berriak
+ Artea
+ errezetak
+ Eskumen positiboa
+ Lankidetza
+ Partekatu

Gakoak

SUKALDEAN SORTZAILE

Lehiaketaren
gakoak
Helburua 12-14 (Lehen Hezkuntzako 6.
maila eta DBHko 1,2,3 maila) eta 15-17
urte (DBHko 4. maila eta Batxilergoa)
arteko gazteek plater berriak sortzea da,
aitona-amonen errezetetan inspiratuz
eta bere eginez.
Sortu talde bat, sortu errezeta berri bat,
grabatu bideoan eta parte hartu. Saria
Basque Culinary Centerreko
Gastronomia tailerretan parte hartzea
izango da.
Landu nutrizio orekatuaren eta
elikadura-jasangarritasunaren
kontzeptuak

Nabarmentzeko modukoak
dira intergeneralizazioa,
sormena eta berrikuntza,
kultura gastronomikoa sustatuz
teknologia berriak aplikatuz.
.

Nola parte
hartu
Izana ematea
http://sukaldeansortzaile.com/eu/

Oinarriak, Balorazio teknikoa eta faseak
Euskal Herriko eta Nafarroako parte-hartzaileak
ADIN-TARTEA:
• 12 LH6 ETA 14 URTE (DBH1, 2 eta 3)
DBH 4. eta Batxilergoko 1. eta 2. mailak (15 eta 17
urte bitartean).

Errezeta bideo labur batean grabatu beharko dute
(gutxienez 2 minutu eta gehienez 3 minutu).
BIDEOAK EUSKARAZ EDO GAZTELANIAZ
GRABATUTA EGON BEHARKO DU, ETA YOU TUBEN
SORTUTAKO KANAL BATEAN JARRI BEHARKO DA.

I. FASEA: PUBLIKOAREN BALORAZIOA – IKASTETXE
BAKOITZAREN BIDEO ONENA AUKERATZEA.
II. FASEA. HERRITARREN PARTE-HARTZEA –
ESKUALDEKO BIDEORIK ONENA AUKERATZEA.
III. FASEA. ADITUEN BATZORDEA – FINALISTAK
HAUTATZEA PROBINTZIEN ARABERA
IV. FASEA – AMAIERA HANDIA BASQUE CULINARY
CENTERREN

Taldeko kide guztiek beren modalitateari dagokion
adinaren baldintza bete beharko dute.
Taldeek 3 kide izan behar dituzte

• Errezetaren jatorria, aukeraketaren zergatia,
errezeta egiteko eman beharreko pausoak eta
beharrezkoak diren tresnak azalduko dira.
Garrantzitsua da platera amaituta aurkeztea.
BIDEOAREKIN BATERA ERREZETA ERE BIDALI
BEHARKO DUTE.

BALORAZIO TEKNIKOA - GAINERA
Errezeta idaztearen kalitatea.
Plateraren aurkezpena
Talde-lanaren maila
Bideoaren kalitatea
Puntuazio berezia

Aukeratzen duten errezeta aitona-amonen errezeta
batean oinarrituta egongo da. Errezeta hori bere egin
eta PLATO BERRIA egin beharko dute, egiten dituzten
aldaketak justifikatuz.

BALORAZIO TEKNIKOA:
Errezetaren jatorria eta haren aurkezpena.
Jatorrizko errezetaren eta berriaren arteko lotura.
Errezetaren berrikuntza-maila.
Errezetaren kalitatea eta oreka.
Erabilitako teknikak.
Tokiko eta garaiko produktuen erabilera

Nola parte hartu?
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Osagarria taldea
Taldeek 3 kide izan beharko dituzte
Bi adin-modalitate:
12-14 urte bitartekoak: lehen hezkuntzako 6 urte
15-17 urtekoak: DBHko 4. maila eta Batxilergoko 1.
eta 2. maila

Nola parte hartu?
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Errezeta
berridaztea
Idatzi errezeta berri bat zuen aitonaamonen errezeta batean. Egiten
dituzuen aldaketak arrazoitu beharko
dituzue.

Nola parte hartu?
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Grabatu bideo bat
Grabatu euskarazko edo gaztelaniazko bideo
bat, non azalduko baituzue errezetaren
jatorria, zergatik aukeratu duzuen, zer pausu
eman behar dituzuen errezeta egiteko, zer
produktu eta tresna erabili dituzuen eta zer
plater bukatu duzuen. Bideoak 2 eta 3 minutu
artean iraun beharko du. Bideoarekin batera,
ez ahaztu errezeta bidaltzea.

Nola parte hartu?
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Igo bideoa
Sukaldeansortzaile.com webgunean, behean
dagoen "igo zuen bideoa" atalean, bideoa igo
dezakezue.
Bideoa Youtuben sortutako kanal batean jarri
beharko da.
Bideoa eskegitzeko eta errezetak bidaltzeko
epea 2021eko azaroaren 12an amaituko da.
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Lehiaketaren faseen
deskribapena
I FASE

- Publikoaren balorazioa - Ikastetxe bakoitzaren bideo
onena aukeratzea.
Lehen fase honetan, ikastetxe bakoitzean bistaratze eta "gustatzen
zait" atalean puntu gehien dituzten bideoak aukeratuko dira
bigarren faserako.
- Youtuben "atsegin zaitut" gehien jasotzen duen bideoa: bideo
bakoitzak duen "atsegin zaitut" zenbakia 1,5 puntuz biderkatuko da.
(1 "gustatzen zait" = 1,5 puntu)
- Youtubeko orrialdean gehien bisitatzen den bideoa: bistaratze
kopurua puntu bihurtuko da. (Bistaratze 1 = puntu 1).

SUKALDEAN SORTZAILE

Lehiaketaren faseen
deskribapena
II FASE

- Herritarren parte-hartzea – Eskualdeko bideorik
onena aukeratzea – Bigarren fasean, ikastetxeek eskualdeko bi
bideo gustukoenak hautatuko dituzte Ausolaneko taldearekin
batera*. Bideo horiek ezin izango dira ikastetxearenak izan, eta
aukeraketa hertsiki oinarrituko da lehiaketaren balorazioirizpideetan.
Boto gehien jasotzen dituen bideoa eskualdeko bideo hautatua
izango da.
Prozesu guztia BCC Culinary Clubeko taldeak ikuskatu eta
bermatuko du.
Bigarren faseko salbuespenak: bideo bakarra duten eskualdeak automatikoki igaroko dira hurrengo fasera.
Bi bideo izanez gero, Basque Culinary Centrek egingo du aukeraketa.
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Lehiaketaren faseen
deskribapena
III FASE

Adituen batzordea – Finalistak probintzien arabera

hautatzea.
BCC Culinary Club eta Ausolaneko adituen batzorde batek
hautatuko ditu finalista diren bideoak probintziaren arabera.

IV FASE

AMAIERA NAGUSIA BASQUE CULINARY CENTERREN
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Epeak
o URRIAK 6: JAURTIKETA
Komunikabideei komunikatzen hastea, urriaren 6an.
Azaroaren 12ra arte igo ahal izango da bideoa Youtubeko
kanalean.
I. fasea, azaroaren 15etik 21era, publikoaren balorazioarekin,
ikastetxe bakoitzeko bideo onena aukeratzeko.
Youtuben gehien gustatzen zaidan bideoa
Bideorik bisitatuena Youtuben.
2. fasea, azaroaren 22tik 26ra, ikastetxeetako herritarren partehartzearekin eta AUSOLANen laguntzarekin. Ikastetxeek beren
eskualdeko bi bideo gustukoenak aukeratuko dituzte.
3. Fasea, azaroaren 29tik abenduaren 5era. Aditu-talde batek
egingo du balorazioa, eta finalista hautatuko da probintziako
eta adin-modalitate bakoitzerako.
Amaiera NAGUSIA Abenduaren 10ean, BASQUE CULINARY
CENTERREN
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Saria

SUKALDARITZA TAILERRA GELA
OSOARENTZAT

12 ETA 14 URTE ARTEKO MODALITATEKO
SARIA (Lehen Hezkuntzako 6. maila, 1., 2. eta
DBHko 3. maila).

15 ETA 17 URTE ARTEKO MODALITATEKO
SARIA (DBH 4. Maila, 1. Maila eta 2. Maila).

AMAIERA NAGUSIA
Adituen batzorde baten aurrean

AMAIERA NAGUSIA BASQUE
CULINARY CENTERREN

SUKALDEAN SORTZAILE

Animatu parte
hartzea

Mila Esker

