Revalorització dels
productes del territori a la
cuina de muntanya
Jornada tècnica
CAMPRODON, dimecres 23 d’octubre de 2019
Presentació
L’Associació Cuines de la Vall de
Camprodon va néixer l’estiu de 2005. El
col·lectiu treballa des de llavors per
posar
en
valor
els
productes
agroalimentaris locals, conscients de la
riquesa gastronòmica del territori, tant
pel llegat històric, que ha marcat una
cuina tradicional de muntanya de gran
qualitat, com per les noves propostes
que sorgeixen de les joves cuines
creatives.
L'Associació Producte del Ripollès
aglutina
diferents
productors
i
elaboradors
agroalimentaris
que
treballen sota la marca de garantia
“Producte del Ripollès”. Aquesta marca
identifica els productes agroalimentaris
produïts, transformats i/o elaborats a la
comarca del Ripollès.
El principal objectiu del col·lectiu amb
aquesta jornada és que aquest ric
patrimoni gastronòmic, amb productes
agroalimentaris locals de la marca de
garantia “Producte del Ripollès”, fruit
del saber fer dels nostres ramaders,
agricultors i elaboradors, es facin cada
dia més presents a les taules dels
restaurants, menjadors escolars i llars.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
18.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
18.05 h Benvinguda i presentació de la Jornada
18.10 h Presentació de les associacions Cuines de la Vall de Camprodon i
de Producte del Ripollès
Sra. Eva Martínez-Picó, Restaurant Can Jordi d’Espinavell i
secretària de les Cuines de la Vall de Camprodon.
18.20 h Revalorització dels productes del territori en la cuina de
muntanya. El Producte del Ripollès: un producte de qualitat i
de venda de proximitat
Sra. Mariona Rota, tècnica del sector agroalimentari del Ripollès.
18.50 h Diferents elaboracions de cuina amb producte agroalimentari
local de la marca de garantia “Producte del Ripollès”
 Propietats nutricionals
 Tècniques de cocció
 Execució i presentació dels plats a càrrec dels membres de
l’associació Cuines de la Vall de Camprodon
Sra. Eva Martínez-Picó, Restaurant Can Jordi d’Espinavell.
Sra. Francina Rigat, Restaurant El Pont 9 de Camprodon.
Sr. Jordi Vila, Restaurant Can Jepet de Setcases.
20.30 h Cloenda de la Jornada
A la finalització de la jornada es podran degustar els plats elaborats.

Lloc de realització
Restaurant EL PONT 9
Camí Cerdanya, 1
17867 CAMPRODON

laboració

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s a través de la Mancomunitat de la
Vall de Camprodon (A/e:desenvolupamentrural@valldecamprodon.org)
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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