
BASES CAMPIONAT ITAMAE BALFEGÓ 

 
 

Balfegó organitza el primer campionat d’Espanya, ITAMAE Balfegó, amb 
l’objectiu de trobar a professionals d’aquesta disciplina de cuina japonesa, 
difondre la seva feina i la seva imatge, alhora que es valora l’excepcional 
producte que és la Tonyina Roja i la riquesa de la cuina nascuda a Japó. 

 
El campionat tindrà lloc el dia 5 de setembre a les instal·lacions del Complexe 
Duques de Pastrana a Madrid. 

 
Si tens qualsevol dubte o problema a l’hora d’inscriure’t contacta amb nosaltres 
per mail: concurso@grupbalfego.com 

 
Requisits 
Les persones que participin han de ser xefs professionals en actiu. 
El restaurant on treballin han d’estar ubicats en Espanya. 
En el cas de rebre dues inscripcions del mateix restaurant la més antiga será 
eliminada. 
Qui participi ha de residir a Espanya i tenir l’edat mínima de 22 anys. 
No podran presentar-se al campionat xefs que formin part de la plantilla dels 
membres del jurat. 

 
Inscripció 
Per participar a ITAMAE Balfegó s’ha de realitzar la inscripció al campionat a 
la pàgina web de Balfegó on s’ha d’incloure la proposta de les diferents peces a 
presentar amb els seus respectius noms i indicacions d’ingredients i imatges. 
Totes les peces han d’estar elaborades amb Tonyina Roja Balfegó, s’ha de 
presentar el codi QR o factura de compra del producte. 

 
Les imatges han de fer-se amb il·luminació apropiada i a ser possible amb fons 
blanc o negre en funció de la vaixella utilitzada, les inscripcions amb imatges 
desenfocades o falta de llum seran desqualificades. 

 
Normes i estructura del campionat 
Presentació (elaboració i imatges) 
Les persones que s’hagin inscrit passaran un primer filtre de classificació amb 
les indicacions d’elaboracions i imatges enviades abans del 14 d’agost de 
2022. Aquelles propostes que per la seva presentació insuficient no tinguin 
l'aprovació del jurat no passaran a la següent fase. 

 
La publicació dels noms de les persones inscrites que passin a la següent fase 
es farà mitjançant la Web de Balfegó i es comunicarà a les seves xarxes d’igual 
manera. 

 
Competició 
Es concursarà en una sola convocatòria. El 5 de setembre de 2022 aquells que 
participin hauran de presentar-se a les 09:00h al Complexe Duques de 
Pastrana de Madrid (Edifici La Nube). Els seus noms es publicaran a la Web i 
xarxes socials de Balfegó. Disposaran de 55 minuts per a desenvolupar les 
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diferents proves que conformen el campionat i realitzaran les seves propostes 
per 4 persones del jurat, més un altre per a la premsa. No es coneixerà a la 
persona guanyadora fins a les 20:00h. del mateix dia a la cerimònia d’entrega 
dels premis. Les propostes seran presentades davant el jurat de manera 
escalonada amb uns minuts de diferència entre participant i participant. 

 

Productes i elaboracions 
Els ingredients fets servir en l’elaboració de les diferents propostes podran ser 
revisades pel jurat abans de començar a cuinar. Aquells que no compleixin les 
normes podran ser desqualificats o se'ls hi podrà retirar tots aquells productes 
o elaboracions que no compleixin els requisits. 
1. Tots els productes a utilitzar es poden portar nets però no tallats ni amb 
forma. 
2. La Tonyina Roja Balfegó es posarà a la seva disposició a mesura ho hagis 
sol·licitat previament. 
3. En el cas de fer servir fons, brous o salses es poden portar fets amb 
anterioritat o a punt d’acabar. 
4. Els ingredients a fer servir es poden portar pesats prèviament. 

 
Proves a realitzar 
El campionat s’estableix amb dues proves a superar: 

 
1. Destresa Nigiri: En aquesta prova es valorarà la rapidesa i perfecció en 
l’acabat de la preparació d’una quantitat determinada de nigiri, així com la 
tècnica d’elaboració de l’arròs. 

 
2. Creació Nigiri/Maki/Sashimi: En aquest cas es mesura l’equilibri de les 
propostes dels participants. 

 

Bases de participació a la final 
 

1. Preparació abans de començar la competició (15 minuts) 
 

1) Preparació de les peces bàsiques per treballar, neteja de les diferents parts 
de la tonyina. En el cas del llom i ventresca es deixaran les peces preparades 
en format saku. 
2) Neteja d’altres productes a fer servir, caps, intestins i substàncies 
sanguinoses de crustacis, pell de verdures… 
3) L'arròs ha d’estar preparat prèviament a les cuines disposades per tal 
finalitat, acord al temps necessari. 

 
En finalitzar es presentaran totes les peces netes i preparades pel seu ús en la 
competició. 
Es valorarà: coneixement del producte, talls precisos, neteja de les peces 
tractades, neteja del lloc de treball, neteja dels ganivets, tècnica de preparació 
de l’arròs. 
2. Destresa Nigiri (10 minuts). En aquesta prova es valorarà la rapidesa i la 
perfecció en l’acabat de la preparació d’una quantitat determinada de nigiris. 

 
Prova: preparació de 6 Nigiris (per a cada membre del jurat) de tonyina roja en 



10 minuts. 
 

S’exigeix: els talls de tonyina han de ser perfectes, tots iguals. Es valorarà a la 
puntuació la tècnica de tal i elaboració, neteja del peix, l’arròs i la resta 
d’elements que composin el nigiri, neteja de la zona de feina, neteja els 
ganivets a l’acabar, presentació final. 

 
Producte a fer servir: Akami, Chutoro i Toro de Tonyina Roja Balfegó. 

Seqüències de nigiris a presentar per a cada membre del jurat: 

Akami Chutoro Toro 

1 nigiri clàssic 1 nigiri clàssic 1 nigiri clàssic 

1 nigiri combinat amb 
qualsevol ingredient 

1 nigiri combinat amb 
qualsevol ingredient 

1 nigiri combinat amb 
qualsevol ingredient 

 

3 Creació Nigiri/Maki/sashimi (30 minuts): En aquest cas es mesura 
l’equilibri de les propostes. 

 
S’exigeix: Receptes elaborades amb una presentació impecable. Es valorarà 
amb puntuació la tècnica utilitzada, neteja del peix i altres ingredients que 
composin el menú presentat, l’arròs, neteja de la zona de treball, neteja dels 
ganivets en finalitzar. 

 
Prova: Elaboració d’un menú tradicional format per 3 nigiris, 3 makis i sashimi 
de tres peces, para cada membre del jurat, en 30 minuts. 

 
Productes a fer servir: Es podran fer servir tots els talls i parts de la tonyina roja 
que han de ser protagonistes de les peces a presentar altres ingredients 
secundaris al gust. 

 

 

Producte: 
L'organització del campionat facilitarà totes les peces de tonyina roja Balfegó 
(presents en el seu catàleg de productes). 
Les persones que participen han de portar tots els ingredients que no siguin 
parts així com els seus propis elements decoratius com fulles, flors… 

 

Vaixella 
Si no fos possible portar una vaixella de plat o bandeja de sushi s’haurà 
d’informar a l’organització amb antelació a la data de celebració del campionat. 

 
Puntuació del jurat 
La gestió de la higiene, les tècniques de preparació i l’habilitat per fer sushi es 
revisaran exhaustivament en tot moment durant el campionat. 



Puntuacions del jurat 
 

PROVA DESTRESA NIGIRI 
Preparació prèvia 15 punts 
Gestió de la higiene 15 punts 
Tècniques de preparació 25 punts 
Tècniques de tall 35 punts 
Habilitats per fer nigiri 35 punts 
Gust i textura 35 punts 
Presentació final 40 punts 
Total 200 punts. 

 
PROVA CREACIÓ NIGIRI/MAKI/SASHIMI 
Preparació prèvia 15 punts 
Gestió de la higiene 15 punts 
Tècniques de preparació 25 punts 
Tècniques de tall 35 punts 
Habilitats per fer nigiri/maki/sashimi 35 punts 
Gust i textura 35 punts 
Presentació final 40 punts 
Total 200 punts. 

 
Deducció de punts 
Continuar treballant després de finalitzar el temps imposat per cada prova pot 
ser motiu de desqualificació. 
El tall de dit o mà tindrà 10 punts de cada membre del jurat. 
En cas de producció insuficient de la peça exigida hi haurà una deducció de 5 
punts/peça. 

 
EL JURAT 
El jurat estarà format per Hideki Matsuhisa (Koy Shunka*, Barcelona), 
Yoshikazu Yanome (Kaido*, Valencia), Ricardo Sanz (Kabuki*, Madrid) i Victore 
Planas (Kensei, Tenerife). 

 
Causes de la desqualificació del campionat 
1. La falta de puntualitat al presentar-se a la prova 
2. Publicació, presentació o divulgació per qualsevol mitjà (inclosa xarxes 
socials) de les propostes a presentar en el campionat, la seva imatge, 
l’enunciat de la seva elaboració o del seu nom. 
3. El comportament inapropiat, la falta de respecte a participants, a membres 
de la organització o al jurat. 

 
Ajudants de cuina 
Es podrà comptar amb la col·laboració d’una persona que ajudi en cuina del 
mateix restaurant on treballi la persona que concurs. No és obligatori ni 
necessari i només podrà exercir aquestes funcions: preparació de l’equipament, 
ganivets i productes previs a la pujada a l’escenari. 
1. Neteja de la zona de feina, utensilis i maquinaria, abans de començar la 
prova i al finalitzar la mateixa. 



2. Col·laboració en la elaboració de salses i brous (filtrat, batut) en cap cas 
l’ajudant composarà els ingredients dels mateixos. 
3. Qualsevol membre del jurat o de l’organització del campionat podrà cridar 
l’atenció si no compleixen les normes i expulsar-los de les cuines si considera 
que les està incomplint conscientment. 
4. El jurat i l’equip d’organització resoldrà els dubtes que puguin obrir respecte 
a aquestes normes. 

 
Indumentària 
Qui participi ha d'assistir a la prova final amb la jaqueta oficial del campionat 
que s’entregarà el dia de la prova. Els seus ajudants han de portar la seva 
jaqueta en perfecte estat de neteja. Es requereix bon aspecte i higiene 
apropiada per a presentar-se a la prova del campionat. 

 
Drets d’imatges 
Les persones que concursin hauran de firmar un document en el qual se'ls hi 
explica que cedeixen voluntàriament els drets d’imatge del rodatge i imatges 
que es facin durant tot el període del campionat des de la seva inscripció fins a 
la seva finalització amb el nomenament de tres persones guanyadores. Les 
imatges seran utilitzades lliurement per l’empresa Grup Balfegó per la promoció 
i difusió del campionat en qualsevol mitjà de comunicació propi i extern. Aquest 
campionat a més a més es filmarà en format de programa de TV i serà emés 
en el Canal Youtube de Balfegó, altres possible TV, mitjans audiovisuals o 
suports digitals que Grup Balfegó consideri oportú sense cap tipus de 
restriccions. Balfegó garanteix el respecte i la bona fe en la utilització de totes 
les imatges. 
En aquest acord s’acceptaran les condicions de gravació del programa de TV 
que requerirà: 
1. El temps necessari per viatjar a Madrid i realitzar la prova del campionat que 
tindrà una duració màxima de vuit hores. 
2. L’assistència a la ceremònia d’entrega de premis que es dura a terme el 
mateix dia de la celebració del campionat per a la tarda/nit a Madrid. 
3. La cessió de dret per la publicació de les diferents elaboracions que 
componguin les proves del campionat. 
4. Realització d’imatges i gravació en vídeo de les diferents elaboracions de les 
persones que participin. 

 
Premis 
Primer premi: Viatge gastronòmic a Japó d’una setmana per a dues persones i 
3.000€ en metàlic a disfrutar durant el viatge. 
- Primer, segon i tercer premi: “Balfegó experience” Un àpat a Tunateca i 
experiencia Tuna Tour per a dues persones amb viatge i allotjament inclosos. 

 
Ceremonia d’entrega de premis 
El mateix dia de la celebració del campionat, a les 20h és dura a terme una 
gran ceremonia d’entrega dels premis a la persona guanyadora. A la gala hi 
assistiran grans figures de la nostra cuina, referents del periodisme 
gastronòmic i protagonistes del món de l’hosteleria i la gastronomia. L’acte 
comptarà amb una espectacular demostració gastronòmica de Tonyina Roja 



Balfegó que tots podran tastar en harmonia amb grans vins seleccionats. 


