
BASES DO XII CONCURSO DE TAPAS DO QUEIXO SAN 

SIMÓN DA COSTA (21-31 de marzo 2019)  

 

ORGANIZACIÓN, CONVOCATORIA E CELEBRACIÓN DO XII CONCURSO DE TAPAS DO 

QUEIXO SAN SIMÓN DA COSTA. 

 

1. PARTICIPANTES: 

Concursarán todos os establecementos de hostelería de Vilalba que o desexen e 

que para elo fagan a inscrición previa ata o día 22 do mes de febreiro de 2019 ata 

as 14:00 horas; chamando ós seguintes números de teléfono, ou mandando 

wassap a 665983410/ 692 84 33 13 ou enviando un correo electrónico ás seguintes 

direccións: patricia.fdez.garcia@gmail.com ou info@comunic-

artecomunicacion.com e indicando o nome do establecemento, o nome da tapa 

e a categoría na que participa (tradicional ou creativa), así como o día que 

pecha o establecemento. O recibir as bases supón a plena aceptación das 

mesmas. 

 

2. MODALIDADES DE PARTICIPACIÓN: 

Cada establecemento deberá elaborar unha tapa na que o ingrediente principal 

sexa o Queixo de San Simón da Costa. As tapas poderán elaborarse de xeito 

tradicional ou ofrecendo unha tapa de maneira máis novidosa e creativa, 

mantendo sempre as materias primas da nosa gastronomía. Terán que inscribirse 

nunha das dúas modalidades que prefiran: TRADICIONAL ou CREATIVA. 

Aquel establecemento que non empregue queixo San Simón da Costa na 

elaboración da tapa quedará automáticamente descalificado pola organización. 

 

 

 

 



3. FASES DO CONCURSO 

A duración do XII Concurso de Tapas do Queixo San Simón da Costa de Vilalba 

será dende o xoves 21 de marzo ata o domingo 31 de marzo de 2019 (ambos 

inclusive).  

As tapas deberán estar dispoñibles para o público en cantidade suficiente no seu 

horario habitual de tapas. Se algún usuario presentase unha reclamación por escrito 

por non estar dispoñible a tapa, ou a organización comprobase que non se O prezo 

da TAPA CREATIVA será de 2,50 ata o precio que considere o hosteleiro.  

cumpre o horario establecido, o establecemento participante quedará 

automáticamente descalificado pola organización. 

 

O prezo da TAPA TRADICIONAL será de 1,50 €. 

A organización supervisará que se está procedendo ó cobro da tapa en todos os 

establecementos participantes a través de visitas ós mesmos. O incumprimento deste 

requisito suporá a descalificación desde establecemento. 

A cada establecemento entregaráselle un cartel do Concurso de Tapas cun lugar 

para escribir o nome da tapa e o prezo e tarxetas para que os clientes poidan emitir o 

seu voto. Tanto o cartel, como a urna e as tarxetas de votación deberán de estar 

colocados nun lugar visible. 

 

4. ENTREGA DE URNAS E RECONTO DE VOTOS 

A data de entrega de urnas será o luns 1 de abril dende as 11:30h ata as 13:00h no 

Consello Regulador do queixo de San Simón da Costa (Praza da Constitución s/n. 

Encima do mercado de abastos). 

Non se recollerá ningunha urna fóra deste horario. Os establecementos que non a 

entreguen no lugar e hora indicado quedarán descalificados. 

 

5. VOTACIÓNS E PREMIOS 

VOTACIÓN POPULAR: Para estas votacións colocaranse as urnas nas cales o público 

depositará as tarxetas de votación sinalando o nome do establecemento ó que lle da 

o seu voto e a súa puntuación (de 1 a 10 puntos). 

Cada persoa poderá emitir un só voto para cada establecemento. Non se admitirán 

tarxetas de votación sen o D.N.I. 

O reconto de votos emitidos polo público calcularase facendo unha media de todolos 

puntos obtidos polo establecemento según as papeletas válidas depositadas nas 

urnas, admitíndose un único voto por cliente e tapa. 



Sairán gañadoras as tapas que feita a media do cálculo obteñan máis puntuación. De 

este reconto sairán o Campeón do Público de Tapa Creativa e o Campeón do Público 

de Tapa Tradicional. 

Para entrar na final do concurso precisarase un mínimo de 100 votacións, é dicir, de 

100 tapas servidas. 

 

VOTACIÓN DO XURADO: Os 8 establecementos que reciban máis puntuación (4 

establecementos de cada categoría) pasarán á final. Estos 8 establecementos 

finalistas serán debidamente avisados para citalos para proceder á derradeira 

valoración do xurado que se realizará en directo o sábado 6 de abril na Praza da  

Constitución a partir das 11:30 horas. Terán que realizar a tapa en directo diante do 

xurado, para o que se instalará unha cociña de exhibición. 

Da votación do xurado sairá o Premio do Xurado á Tapa Creativa e o Premio do 

Xurado á Tapa Tradicional. 

 

6. RUTA DO TAPEO 

Os consumidores das tapas poderán ademáis participar na Ruta do Tapeo ata o día 

31 de marzo de 2019. Haberá a disposición do usuario unhas papeletas da Ruta do 

Tapeo, na que aparecerán todolos establecementos participantes, así como un mapa 

indicador da súa localización. Cada establecemento dispón dun espacio para que o 

consumidor, ó degustar a tapa poida solicitar que lle selen o devandito espacio co 

selo do establecemento. 

Cando o consumidor acade 10 selos de 10 establecementos diferentes, pode 

introducir a papeleta da Ruta do Tapeo debidamente cumplimentada cos seus datos 

persoais, pasando así a participar no sorteo de varios agasallos que se sortearán ao 

finalizar o concurso e serán citados, previa chamada telefónica, para a súa recollida. 

Tódalas papeletas da Ruta do Tapeo introduciranse nunha urna da cal sacaranse os 

premiados ó azar. Avisarase oportunamente ós premiados para citalos a que vaian a 

recoller o seu premio. 

 

* As receitas gañadoras poderán ser empregadas, para a súa divulgación como 

exemplo do emprego do queixo San Simón da Costa na cociña, tanto pola D.O. 

San Simón da Costa como polos queixeiros pertencentes á mesma. 

 

7. ENTREGA DE PREMIOS 

A entrega de premios do XII Concurso de Tapas do queixo San Simón da Costa 

realizarase o sábado 6 de abril coincidindo coa Feira do queixo de San Simón da Costa, 

ás 19:00 horas despois do pregón. Os finalistas serán avisados días antes e serán citados 



para elaborar a súa tapa diante do xurado na Praza da Constitución. Desa deliberación 

sairán os gañadores e entregaranse os premios esa mesma tarde, na mesma Praza da 

Constitución e inmediatamente despois do pregón. 

 

Tel. Contacto:  

665983410 (Martín Souto) 

692843313 (Patricia Fernández) 

 

 

QUEIXERÍAS PRODUCTORAS 

CRISANTO S.A.T 

Moreda nº 24- Lanzós, 27816 VILALBA (LUGO) 

Tlf. +34 982 525 637 / Fax +34 982 525 637 

crisantosat@hotmail.com  /  www.queixeriacrisantosat.com 

43°22'4.32"N 

7°38'6.77"O 

 

DANIBERTO S.A.T. 

Pude nº 2 - San Simón da Costa, 27815 VILALBA (LUGO) 

Tlf. +34 982 525 842 / Fax +34 982 525 842 

danibertosat@hotmail.com  /  www.daniberto.com 

43°22'9.61"N 

7°36'43.03"O 

GANADERÍA CASA ANXEL S.C. 

Abegás nº 3 – Crecente, 27246 A PASTORIZA (LUGO) 

Tlf. +34 982 180 774 / Fax +34 982 180 774 

info@casaanxel.com  /  www.casaanxel.com 

43°14'57.90"N 

7°19'53.96"O 

 

 

 

 

 



LACTEOS LORÁN S.L. 

Gontán, 27730 ABADÍN (LUGO) 

Tlf. +34 982 508 009  /  Fax +34 982 508 128 

loran@ctv.es   /   www.lacteosloran.com 

 

LEITIGAL S.L. 

Pol. Ind. de Castro R.de Lea, P-50, 27260 CASTRO DE REI (LUGO) 

Tlf. +34 982 310 505  /  Fax +34 982 311 031 

info@leitigal.com   /   www.leitigal.com 

43° 8'9.23"N 

7°30'20.40"O 

QUESERÍA AS FONTELAS 

Lobán nº 3 - San Simón da Costa, 27815 VILALBA (LUGO) 

Tlf. +34 982 525 788  /  Fax +34 982 525 788 

info@fontelas.es   /   www.fontelas.es 

43°23'18.78"N 

7°38'8.97"O 

 

QUESERÍA CAS LEIRAS S.L. 

Cabanas s/n – Oleiros, 27815 VILALBA (LUGO) 

Tlf. +34 982 527 222  /  Fax +34 982 527 222 

queixeriacasleiras@gmail.com   /   www.casleiras.com 

43°15'50.70"N 

7°38'21.22"O 

 

QUESERÍA CATADOIRO 

O Catadoiro nº 2- San Simón da Costa, 27815 VILALBA (LUGO) 

Tlf. +34 982 158 569  /  Fax +34 982 158 569 

queixeriacatadoiro@hotmail.com   /   www.queixeriacatadoiro.com 

 

 

 



QUESERÍA DON GABINO 

Augarrío nº 10- San Simón da Costa, 27815 VILALBA (LUGO) 

Tlf. +34 982 525 922  /  Fax +34 982 525 922 

correo@dongabino.es   /   www.dongabino.es 

43°23'41.36"N 

7°37'38.12"O 

 

QUESERÍA PRESTES S.L. 

Polígono Industrial Sete Pontes. Parcelas 49-50, 27800 VILALBA (LUGO) 

Tlf. +34 982 525 757  /  Fax +34 982 512 898 

info@sansimonprestes.com   /   www.sansimonprestes.com 

 

 

QUESERÍA VALADO 

O Valado nº 14- San Simón da Costa, 27815 VILALBA (LUGO) 

Tlf. +34 982 525 758  /   queixeriavalado@hotmail.com 

43°22'49.46"N 

7°36'39.52"O 


