
CONVOCATORIA DE PRENSA

 ÉXITO ROTUNDO DA 
#GASTROXPLOSIÓN!

Galicia Fórum Gastronómico pecha as súas portas con máis de 21.000 visitantes a 
dúas horas da súa clausura 

A coctelería toma protagonismo na última xornada, coa participación de Javier de las
Muelas, Aurora Almenar, Federico Lombardi, Xabier Gorostiza ou Miguel Arbe, entre 
outros

A entrega dos Premios Picadillo a restaurantes centenarios de Galicia; Fogar do 
Santiso, Manuel Otero, Carlos Reija, Esther Freijeira, Miguel Vila e Domingo Villar, a 
título póstumo, foi un dos momentos máis emotivos do GFG

O diálogo de colectivos de cociña de Galicia, o portugués Javier Avillez e o grovense 
Javier Olleros, ambos con dúas estrelas Michelin, entre os atractivos da última 
xornada

A Coruña, 27 de setembro de 2022. Galicia Fórum Gastronómico despídese este martes de Expocoruña, onde 
durante tres días foi un espléndido escaparate da innovación gastronómica e un lugar  de intercambio de 
coñecemento e produtos, reunindo a profesionais do sector foodservice que puideron descubrir novos 
modelos de negocio e as últimas tendencias gastronómicas, centradas nesta edición na sustentabilidade e con 
Asturias como territorio invitado.



Así, o FórumLab foi na súa última xornada uno dos espazos máis concorridos no que se falou dese necesario 
equilibrio entre o crecemento da economía, o respecto ao medioambiente e o benestar social, a través de 
varios relatorios e mesas redondas con Convivium SlowFood Compostela como partner. 
Entre elas cabe destacar a que reuniu a Isabel Costas, de Cooperativa Tres Fuciños; Alejandro Vázquez, de 
Puerto de Celeiro; María Veiga, de Bisgato, & Javier Olleros, de Culler de Pau, que desarrollan o Proxecto 
ASUQUE; Nacho Gómez, de Cafés Siboney; Ana Gadín, de Bodega Atrium Vitis; e Jesús Zapico, de Quescrem,  
entre outras.
Ademais, na última xornada adquiriu protagonismo o Cocktail Bar Fórum, centrado no mundo da coctelería e 
unha das novidades desta edición, coordinado por Bordello Parlour, un dos 45 locais seleccionados por Top 
Cocktail Bar en España. O exitoso empresario e creador de tendencias Javier de las Muelas, todo un referente 
no mundo do cocktail, iniciou o programa do día co seu relatorio, á que seguiron as de Aurora Almenar & 
Federico Lombardi, de Paradiso Barcelona; Xabier Gorostiza, Miguel Ángel Gómez, de Aguardientes de Galicia; 
Carmen María Gayoso, de Leirinas de Uz; Lola Remeseiro e o recoñecido bartender Miguel Arbe.
Tamén o Beer Craft Market, a proposta de Estrella Galicia para divulgar a cultura de cervexa, con 
desenvolvemento de catas e talleres e dando voz a cervexeiros artesáns de orixes diversas, tivo moito éxito. 
Ademais, a compañía quixo pór en valor a hostalaría galega, dando voz a algúns dos representantes do sector 
nunha mesa redonda no Auditorio que contou con  Javi Freijeiro, de Coruña Cociña; Gerson Iglesias, de 
Ourense Cociña; Bruno Pena, de Cociñeiros Lugo; Raquel Suárez, de Vigo Gastronómico, e Daniel Guzmán, de 
Grupo Nove, moderada por Pep Palau, director de Programa do GFG, que puxeron encima da mesa as 
principais fortalezas e inquietudes do colectivo, así como os retos que afronta no seu futuro máis inmediato. 
Así mesmo estiveron moi concorridas os relatorios dos chefs con dúas estrelas Michelin José Avillez, de 
Belcanto, e Javier Olleros, de Culler de Pau, que puxo o broche de ouro a esta edición.

PREMIOS PICADILLO. Pero sen dúbida, o momento máis emocionante foi a entrega dos Premios Picadillo nas 
súas diferentes categorías, para recoñecer o traballo que profesionais de diversas disciplinas e oficios viñeron 
realizando en prol da gastronomía galega a través da súa traxectoria laboral, á que a miúdo dedicaron a vida 
enteira. Este ano os premios Cociña recaeron en once restaurantes centenarios que perviven en Galicia: Paz 
Nogueira (Santiago, A Coruña) 1840; Casa Isolina (Taragoña, Rianxo, A Coruña) 1878; A Centoleira (Beluso, 
Bueu, Pontevedra) 1884; Casa Ramallo (Rois, A Coruña) 1898; Casa Ces (Poio, Pontevedra) 1908; Casa Teodora 
(Arzúa, A Coruña) 1910; Restaurante Galicia (Baamonde, Lugo) 1916; Casa Lestón (Sardiñeiro, Fisterra, A 
Coruña) 1917; Casa Inés (Cotobade, Pontevedra) 1918; Casa Salvador (A Baña, A Coruña) 1920; O Gato Negro 
(Santiago, A Coruña) 1922 e Restaurante España (Lugo) 1907.
Na categoría Sala, que pon en valor o oficio de camareiro e de mestre de sala dos restaurantes galegos, o 
premiado foi Manuel Otero (Bido, A Coruña). Na categoría Produtor, que recoñece a mulleres e homes con 
oficios relacionados co mar, a terra ou a artesanía alimentaria que conseguiron crear produtos de prestixio 
para a gastronomía galega, o premio recaeu en Carlos Reija, polo seu Cebreiro curado. Na categoría Viño, que 
distingue o labor de viticultores, enólogos e catadores que co seu traballo e sabedoría situaron aos viños de 



Galicia entre os mellores de España e de Europa, o premio foi para Esther Freijeira (Adega Diego de Lemos, 
Chantada), pioneira en viticultura ecolóxica. 
E finalmente, na categoría Cultura, pensado como recoñecemento a persoas do mundo da cultura que coa súa 
obra contribuíron á difusión da cociña e a gastronomía galegas, outorgáronse dous premios: un a título 
póstumo para Domingo Villar en homenaxe á súa inxente obra, e outro para Miguel Vila,  Colineta, pola súa 
achega fundamental á crónica gastronómica da cociña galega. 
Ademais, este ano entregouse un premio especial a Fogar de Santiso (Santiago), polo labor desenvolvido en 
prol da alimentación sustentable. 

Por otra parte,  la Deputación da Coruña presentou no marco do Galicia Fórum Gastronómico a campaña A 
provincia que sabe, da man do vicepresidente e diputado de Turismo, Xosé Regueira, coa que o departamento 
provincial de Turismo promocionará los productos agroalimentarios e a gastronomía de calidade e con 
parámetros de sustentabilidade.
 
A dúas horas do peche, polo Galicia Fórum Gastronómico pasaron máis de 21.000 persoas, superando todas as
expectativas tras tres anos sen poder celebrar o evento.

Tedes toda a información na web www.galiciaforumgastronomico.com 

http://www.galiciaforumgastronomico.com/

