
CONVOCATORIA DE PRENSA

 XA ESTÁ AQUÍ 
A #GASTROXPLOSIÓN!

Galicia Fórum Gastronómico recibiu aos seus primeiros visitantes, nunha intensa xornada 
que incluíu os seus dous certames, Premio Cociñeiro Galego 2022, cuxo gañador foi Moncho
Méndez, e Concurso de Pulpeiras, que gañou Gutier Domingos

A estrela Michelin Lucía Freitas rendeu homenaxe ás praceras de Abastos 

Cociñeiros coruñeses abordaron distintos aspectos da cociña sustentable que se está 
facendo na cidade, nunha xornada na que tamén tiveron protagonismo as Cociñeiras do 
Camiño 

Francois Chartier, presidente de Chartier World LAB Barcelona, creador da ciencia 
aromática de Armonías Moleculares e Mellor sumiller do mundo 1994, e o televisivo Jordi 
Cruz, chef de AbaC, puxeron o broche de ouro á primeira xornada

O GFG continuará o luns a súa andaina con novas actividades, como a final da Batalla de 
Sumilleres, e a participación de Ángel León, Vicky Sevilla, Pepe Solla, Diego Guerrero e 
Josep Roca, entre moitos outros

A Coruña, 25 de setembro de 2022. Despois de tres anos de silencio, Galicia Fórum Gastronómico 
volveu este domingo ao calendario dos grandes eventos, reafirmándose como punto de encontro 
imprescindible para os profesionais do foodservice, que encheron os corredores de Expocoruña 
buscando as novidades e tendencias do sector, nunha xornada chea de actividades entre as que non 
faltaron os dous certames desta edición, Premio Cociñeiro Galego 2022, patrocinado por Gadis, e 



cuxo gañador foi Moncho Méndez, do restaurante Millo, e o Concurso de Pulpeiras, que premia a 
habilidade na elaboración e servizo do Polbo á Feira, que gañou Gutier Domingos, de Pulpería 
Taboada (Melide), seguido por María Isaura (de José Ramón e Isaura Pulpeiros do Carballiño) e Jaime 
Méndez (de O Almacén do Avó, de O Grove), que se impuxeron a Javier Blanco, Vanessa Ferreiro, Iria 
Antas, Antonio López e Manuel Augusto. O certame está patrocinado por Aceites Abril e Pimentón de
la Vera.
Ademais de catas, talleres e showcookings, a xornada inaugural incluíu varios relatorios nas que 
estivo moi presente a sustentabilidade, eixo desta edición, e na que participaron recoñecidos nomes 
do sector, como Javier Freijeiro, Moncho Bargo, Rogelio Santos, Adrián Felípez, Kike Vázquez e Ana 
Señarís, ou as Cociñeiras do Camiño, entre moitos outros. 
Pola súa banda, a chef estrela Michelin Lucía Freitas realizou unha emotiva intervención na que falou 
da importancia que ten o seu mercado, a Praza de Abastos de Santiago, nos seus restaurantes e na 
súa traxectoria vital e profesional. A través da súa visión e filosofía de traballo, Lucía puxo en valor 
ese mercado como espazo económico, social e emocional que “temos a obrigación de coidar como 
sociedade”. Así, a modo de homenaxe convidou a varias a subir ao escenario para visibilizar “unha 
parte fundamental da alta gastronomía". 
O broche de ouro da primeira xornada chegou da man do canadense François Chartier, presidente 
Chartier World LAB Barcelona, creador da ciencia aromática de Armonías Moleculares, e Mellor 
Sumiller do mundo 1994 (Grand prix Sopexa), que falou da Biodiversidade: o elo perdido do concepto 
global do terroir, e do televisivo Jordi Cruz, chef do restaurante ABaC, con tres estrelas Michelin, que 
ofreceu un relatorio sobre Modernidade, tradición e produto, presentada por Pep Palau, e que 
arrincou calorosos aplausos do público presente. 

Que ver o LUNS no GFG? 
Galicia Fórum Gastronómico continuará hoxe a súa andaina con novas propostas repartidas nos seus 
sete espazos, e na que a gastronomía líquida terá gran protagonismo coas propostas do Wine Circus, 
que incluirá a final da Batalla de Sumilleres, a celebración do décimo aniversario do INGAVI e varias 
charlas, entre elas as de Audrey Dourei & Marta Cortizas, Tomás Ucha & Mario Ayllón, Manuel Otero,
Mariña Fernández, Xoán Cannas, e Josep Roca, de El Celler de Can Roca e Mellor Sumiller do Mundo.
Ademais, Hijos de Rivera, que durante o tres días conta con espazo propio, o seu Craft Beer Market, 
para pór en valor a hostalaría galega e divulgar a gastronomía con impacto positivo e a cultura 
cervexeira, organizou para este luns pola tarde, ás 16.00 horas, unha sesión de Imperfectxs de 
Cervexas 1906, o proxecto de concienciación que comparte a iniciativa de grandes figuras da cociña 
por xerar un impacto positivo real na sociedade e na súa contorna natural. Así, Ángel León de 
Aponiente en el Puerto de Santa María, Vicky Sevilla de Arrels en Sagunto, Diego Guerrero de Dstage 



en Madrid e Pepe Solla de Casa Solla en Pontevedra, compartirán cos asistentes as súas reflexións e 
boas prácticas ao redor de temas como a conservación da contorna natural, o desenvolvemento 
económico local e o aproveitamento dos recursos. 
Por outra banda, o Cocktail Bar Fórum, dirixido por Bordello Parlour, contará con novas propostas na 
súa barra (situada na área de restauración do Cook Trends), pola que o luns pasarán Ángel Mato, 
Diego Abal, Pili Fernández, Pablo Agromayor e Pablo Gago.

Aberto ao público de 10.00 a 20.00 horas, Galicia Fórum Gastronómico conta con sete espazos, 27 
estrelas Michelin e a sustentabilidade como eixo central, e volverá incluír unha zona Cook Trends con 
oferta de restauración. Ademais, nas diferentes casetas do espazo feiral levarán a cabo diversas 
presentacións ao longo da xornada. 

Máis información na web www.galiciaforumgastronomico.com 

http://www.galiciaforumgastronomico.com/

