Elaboració de postres amb
productes agroalimentaris
del territori
Jornada tècnica
GANDESA, dilluns 27 de novembre de 2017

Presentació
Aquesta jornada pretén ser un
monogràfic sobre la cuina de les
postres amb productes agroalimentaris
locals de l’àmbit de la Terra Alta.
Durant el taller participatiu es
desenvoluparan diferents tècniques
d’elaboració de postres, amb els
productes següents: mel, aiguardent,
oli d’oliva, vi, fruits secs, melmelades.
Les
receptes
proposades,
es
realitzaran durant la jornada per
fomentar la participació i la creativitat,
i reforçar i recolzar els professionals
de la cuina de la comarca.
La jornada va adreçada a restauradors
professionals per tal que puguin
desenvolupar aquestes postres i
incorporar-les a la seva carta. Aquesta
jornada s’emmarca dins de les IX
Jornades Gastronòmiques del Corder
de la Terra Alta, que tindran lloc a
principis d’any de 2018.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
17.00 h Presentació de la jornada
Il·lm. Sr. Carles Luz i Muñoz, president del Consell Comarcal de la
Terra Alta.
17.15 h Introducció a l’elaboració de postres per a restaurants aplicant
tècniques de cuina moderna
17.30 h Taller pràctic





Introducció dels productes agroalimentaris del territori: mel, fruits
secs, melmelada, oli d’oliva, aiguardent
Elaboració de diversos postres amb els productes agroalimentaris
del territori
Explicació de tècniques avançades
Cocció, acabat i presentació

Sr. Juanjo Roda i Martínez, cuiner i professor de l’equip de l’Escola
d’Hostaleria de les Terres de l’Ebre (Institut Joaquim Bau) i divulgador
gastronòmic.
20.00 h Conclusions
20.30 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Restaurant Càtering Coll del Moro
Ctra. N420, km 795,5
43780 - GANDESA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del Consell
Comarcal de la Terra Alta:
Tel.: 977 420 018 - A/e: consellcomarcal@terra-alta.cat
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/preinscripcionspatt

@ruralcat
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