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CINCO CANDIDATOS OPTAN AO PREMIO 
COCIÑEIRO GALEGO 2022  

 
 

O gañador do certame, patrocinado por GADIS, será elixido mediante a 
votación popular e a dun xurado profesional 

 

A primeira xornada de Galicia Fórum Gastronómico será o día no que se dará a coñecer o nome do 
Cociñeiro Galego 2022, un galardón que desde 2014 enaltece e recoñece o labor dos cociñeiros 
emerxentes que ofrecen propostas culinarias de calidade, utilizan produtos de proximidade, fan unha 
cociña sustentable e difunden estes valores. 

A mañá do domingo 25 de setembro terá lugar no Auditorio a sesión na que os 5 candidatos mostrarán 
en directo as súas calidades. Os cinco finalistas son: Alberto Cruz & María Cambeiro (Landua, 
Mazaricos, A Coruña); Toño Lorenzo (A Faragulla, Chantada, Lugo); Xosé Magalhaes & Lydia del Olmo 
(Ceibe, Ournse); Martín Mantilla (Berso, Lugo) e Moncho Méndez (Millo, A Coruña). 

Os candidatos, preseleccionados por un xurado formado por un acreditado grupo de profesionais 
(xornalistas, cociñeiros e gastrónomos) cunha ampla traxectoria no sector, destacan por ofrecer nos 
seus establecementos unhas propostas culinarias arraigadas á terra e á súa contorna e por apostar pola 



 

 

sustentabilidade, eixo temático de Fórum deste ano. Todos eles cociñarán en directo un prato que os 
identifica e que resume a súa cociña e a súa filosofía. 

As votacións realizaranse a través da web www.galiciaforumgastronomico.com e o período de votación 
será do 15 de agosto ao 18 de setembro. O gañador ou gañadora do concurso elixirase sumando as 
votacións do público, a través da web, e o voto do xurado profesional, en porcentaxes paritarias do 50 
e 50%. 

Entre as persoas que emitan o seu voto a través da web sortearase unha comida para dúas persoas en 
cada un dos restaurantes nomeados. A entrega de premios terá lugar o domingo 25 de setembro no 
Auditorio de Galicia Fórum Gastronómico. 

Nas anteriores edicións os premiados foron Diego López (La Molinera, Lalín) en 2014; Gorka Rodríguez 
(A Pulpeira de Melide, A Coruña) en 2015; Jorge Gago (A Maceta, Santiago) en 2017 e Alén Tarrío 
(Pampín, Santiago) en 2019. 

O premio Cociñeiro Galego 2022 é posible grazas ao patrocinio de GADIS. Esta liña de colaboración 
sitúa a GADIS dentro dun sector en auxe mediante o apoio aos novos valores emerxentes, pero tamén 
aos produtos galegos de proximidade e á gastronomía sustentable, valores que entroncan coas liñas 
de comunicación do patrocinador. 

Este certame forma parte da próxima edición de Galicia Fórum Gastronómico, que se celebrará en 
Expocoruña do 25 ao 27 de setembro, cun amplo programa de actividades e a participación dos máis 
recoñecidos profesionais do sector. 

 
 
 
Máis información na nosa web www.galiciaforumgastronomico.com e nas nosas redes sociais 
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