I Jornada gastronòmica de Les Garrigues

Productes de qualitat i
territori
Jornada tècnica
LES BORGES BLANQUES, dimarts 28 de maig de 2019

Presentació
El principal objectiu de la jornada és
donar a coneixer el productes d’alta
qualitat i de proximitat que es
produeixen en les contrades de la
Plana de Lleida i les seves
possibilitats culinàries.
Ens
adrecem,
principalment,
a
professionals de la restauració i
cuiners per donar-los una informació
directa del productor sobre les
qualitats i processos de producció de
cada producte.
La innovació i la creativitat dels
professionals de la cuina de les
nostres contrades poden donar un
valor afegit molt important als nostres
productes d’alta qualitat.
Aquesta jornada es centra, en aquesta
edició, en 6 productes d’alta qualitat
produïts a la zona de Les Garrigues i
facilita el trasvàs de coneixements i
experiencies, amb un contacte de
proximitat, entre cuiners i productors.

Programa
18.00 h Benvinguda i presentació de la jornada
18.05 h La producció i qualitat dels productes de la comarca i la seva
potencialitat a la gastronomia
(30 minuts de presentació per a cada producte)












Oli d’Oliva Verge Extra
Sra. Montse Martínez, productora d’oli. Simbionatur.
Sr. Xavier Benet, xef del Restaurant Benet (Les Borges Blanques).
Mel
Sr. Jordi Castelló i Silvia Pallejà, productors de mel. Mel Bee Happy.
Sra. Mercè Tomàs, xef de L’Estel de la Mercè (Lleida).
Tòfona
Sr. Pau i Josep, productors de tòfona. Tòfona de la Conca.
Sr. Jesús Querol. Pa de tòfona. Forn de pa de Torregrossa.
Ametlles i herbes aromàtiques
Sr. Ferran Obiols i Sra. Roser Carol, del Parc de les Olors i Fruits secs
Puigdellívol.
Sr. Carles Alcover, xef del Restaurant La Cava (Tàrrega).
Safrà
Representant d’El Tossal de Les Garrigues.
Sr. Gabriel Jové, xef de Cal Xirricló (Balaguer).
Ametlles i Safrà
Representants de Safrà de Les garrigues i Puigdellívol.
Sra. Montse Freixa. EVOOEASY.

21.00 h Fi de la Jornada

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Escola Agrària de Les Borges Blanques
Finca La Pujada, s/n
25400 LES BORGES BLANQUES

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta però us podeu inscriure a través del portal RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat

Per a més informació podeu contactar amb l’Escola Agrària de Les Borges
Blanques (Tel.: 973 143 169 – A/e: ramon.baro@gencat.cat
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