Premis Blogueros Cocineros 2012 del Canal Cocina
Posted on May 12,2012 by hiulitscuisine
Doncs això, que divendres passat vam anar a Madrid als Premis #BloguerosCocineros2012 (del concurs
organitzat pel Canal Cocina) per recollir el 1r premi "Oro" que hem guanyat amb hiulit's cuisine - cuina
vegana casolana!!! :D Ens ha fet moltíssima il·lusió rebre aquest premi, venint d'un canal de cuina tan
important com és el Canal Cocina i que se'ns hagi reconegut la feina que hi ha darrere el blog i les receptes.
Però sobretot ens ha fet especial il·lusió perquè és el primer cop que rep aquest premi un blog de receptes
veganes i això, ha part de ser tot un honor, és una gran "promoció" (difusió) del veganisme cap als milers de
seguidors d'aquest canal de cuina. Felicitats a tots els guanyadors d'aquesta edició. Aquí podeu veure les fotos
del sopar. Menció especial al xef del restaurant Flash Flash de Madrid que em va preparar un menú especial
vegà per a mi (el restaurant és una truiteria! jeje!).
Carpaccio d'alvocat i patata amb algues
Crema de carxofes i salsa de soja amb carxofes bullides i fregides
Cigrons cruixents, ceba avinagrada amb salsa de tomàquet i hummus
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Les fotos del tres plats i de regal una de mi amb el premi: la jaqueta típica de cuiner professional
amb el meu nom bordat.
Estem molt contents amb aquest premi i com que sabem que sense els "fans" que esteu darrere la pantalla no
hagués sigut possible, volem compartir-lo amb tots vosaltres :D Moltes gràcies a tots per seguir-nos, per deixarnos comentaris, suggeriments, per fer-nos preguntes a través del correu, per animar-nos cada dia seguir
endavant! Esperem que l'any que ve sigui un any millor, amb més receptes,més cursos i més sorpreses per a
tothom. Nosaltres seguirem amb molta energia, difonent el veganisme de la millor manera que sabem, a través
d'una panxa contenta :PPer una cuina casolana, per a tothom i sense crueltat!
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