
 

 

 
 
 

REGULAMENTO: 
1º CONCURSO MELHOR PÃO DE QUEIJO DE ARAXÁ 

FESTIVAL SABERES E SABORES 
 
O Pão de Queijo é uma iguaria mineira conhecida em todos os cantos. Seu sabor é inigualável e por isso, ele tem o título 
de Patrimônio de Minas Gerais. Agora, o jeito de fazer, as receitas repassadas por gerações, os ingredientes secretos, 
fazem alguns pães de queijo serem únicos de verdade. E a gente quer conhecer e saber se eles são bons mesmo. Está 
aberto o Concurso de Pão de Queijo de Araxá do Festival Saberes e Sabores 2022. Leia o nosso regulamento e participe! 
 
OBJETIVO: O Concurso é uma iniciativa do Festival Saberes e Sabores, para conhecer, registrar e valorizar as receitas 
de família e divulgar as muitas formas de fazer a quitanda mais famosa de Minas Gerais. 
 
DAS INSCRIÇÕES 
 
1º Serão aceitas 25 inscrições de Pães de Queijo, de qualquer lugar de Minas Gerais. 
 
2º As inscrições devem ser feitas até 12 de maio de 2022, por meio do formulário disponível no link https://bit.ly/3LEx9gn 
 
3º No Ato da Inscrição, o candidato deverá apresentar uma descrição da sua receita, com ingredientes e modo de 
preparado, caso haja alguma situação especial no feitio da quitanda. 
 
4º Serão aceitas inscrições para a Categoria PÃO DE QUEIJO TRADICIONAL 
 
DAS REGRAS 
 
1º O Pão de Queijo deverá ser produzido pelo candidato em sua casa ou local de trabalho. Não haverá fornos ou estandes 
para que os candidatos assem seus pães de queijo no local do evento. 
 
2º É de responsabilidade do candidato levar o pão de queijo no dia do Concurso, no Festival Saberes e Sabores, no dia 
14 de maio de 2022, até às 09h. Os pratos deverão ser entregues em local específico, que será informado pela 
organização. 
 
3º O pão de queijo não poderá ter nenhuma informação que caracterize o candidato, sendo que esse item for 
descumprido, o candidato será definitivamente desclassificado. 
 
4º Os candidatos devem levar a quantidade mínima de vinte (20) unidades de pães de queijo que farão parte da 
degustação dos jurados, contraprova e degustação final. 
 
DO JULGAMENTO 
 
1º Os produtos serão julgados por uma Comissão formada por especialistas da área e consumidores de acordo com os 
seguintes critérios de avaliação: 
 
a) Sabor e Aroma / 30 pontos 
b) Textura / 30 pontos 
c) Regularidade e Formato / 20 pontos 
d) Cor / 20 pontos 
Total / 100 pontos 
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Pontuação total: 100 pontos por Jurado. 
 
2º O julgamento será realizado às cegas. Os jurados são saberão nem a origem e nem o nome do candidato. Apenas 
um número vai identificar aquele prato. 
 
3º Em caso de empate, será declarado vencedor aquele que tiver obtido maior pontuação nos itens que seguem em 
ordem de prioridade 
 
1. Sabor e Aroma 
2. Textura. 
3. Regularidade e Formato. 
4. Cor. 
 
 
DA CLASSIFICAÇÃO E PREMIAÇÃO 
 
1º Os três candidatos com maior pontuação dada pelos jurados serão considerados vencedores, classificados em 
primeiro, segundo e terceiro lugares 
 

a) Primeiro Colocado (premiação a definir) 
b) Segundo Colocado (premiação a definir) 
c) Terceiro Colocado (premiação a definir) 
 

1.1 Todos os demais receberão um Certificado de Participação 
 
2º O anúncio e entrega da Premiação ocorrerá no dia 14 de maio de 2022, no palco do Festival Sabres e Sabores, logo 
após a finalização por parte dos jurados da somatória das notas e entrega dos resultados a equipe organizadora. 
 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
1º A Comissão Organizadora se reserva o direito de modificar, alterar ou suprimir qualquer item desse Regulamento, em 
prol do bom desenvolvimento do Concurso, devendo notificar previamente os inscritos. 
 
2º A Comissão Organizadora se reserva o direito de anular e cancelar o Concurso em caso de força maior, se excluindo 
de qualquer tipo de ônus. 
 
3º O candidato, ao efetuar a inscrição, aceita todas as cláusulas constantes deste Regulamento, bem como, cede à 
Comissão Organizadora os direitos de reprodução e divulgação, por qualquer meio, das receitas inscritas sem cobrança 
de qualquer valor. 
 
4º Toda exploração comercial da imagem do Concurso, com fins publicitários, por fornecedores, patrocinadores ou 
terceiros, deverá ser autorizada pela Organização do Concurso. 
 


