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Presentació
La pasta filada és una tipologia de
formatge de consum habitual en la
nostra societat però poc elaborat en
les formatgeries catalanes. Són
formatges com la Mozarella, Burrata,
Provolone,
Cacciocavallo,
entre
d’altres.
La major part dels formatges de pasta
filada del mercat es realitzen amb
acidificació química, per contra dels
formatges frescos de pasta filada
artesans, on s’utilitza fermentació
microbiana, donant un gust/aroma
molt més intens i agradable. Es vol
mostrar al sector la tecnologia
d’elaboració de formatge de pasta
filada, per a que les formatgeries
puguin incorporar-la dins els seus
processos d’elaboració i ampliar el seu
catàleg de formatges.
Conèixer en profunditat aquestes
tecnologies d’elaboració de formatges
dona eines al sector per a permetre
millorar la
diversificació en la
producció de formatges a Catalunya.
Aquesta jornada forma part de
l’activitat de demostració “Innovacions
en l’elaboració de formatge i iogurt”,
operació 01.02.01 del PDR de
Catalunya 2014-2020.

Programa
08.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
09.00 h Presentació de la jornada
Sra. Marta Garrón, IRTA.
09.20 h Elaboració de formatges de pasta filada (part I)
Sr. Salvador Maura, Formatgeria Mas d’Eroles.
11.00 h Pausa - Cafè
11.15 h Perquè fila la quallada? Teoria d’elaboració de la pasta filada
Sr. Xavier Felipe, IRTA.
11.45 h Tipologies de pastes filades amb tast
Sra. Marta Garrón, IRTA.
13.00 h Elaboració de formatges de pasta filada (part II)
Sr. Salvador Maura, Formatgeria Mas d’Eroles.
14.00 h Cloenda de la jornada

Lloc de realització
Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries (IRTA)
Finca Camps i Armet, s/n (Edifici A)
17121- MONELLS

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Inscripcions
La jornada és gratuïta, es pot inscriure a través del següent enllaç:
INSCRIPCIÓ_JORNADA
Per a qualsevol dubte es pot adreçar a la Sra. Mireia Ruiz
(Tel.: 972 630 052 - A/e: mireia.ruiz@irta.cat)
Aforament limitat a 20 persones

@ruralcat
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1234 // 3,00
3,00

