XXII Fira de l’Oli Verd

Gastronomia i tast d’oli
d’oliva verge extra
Jornada tècnica

MAIALS, diumenge 17 de novembre de 2019

Presentació

Programa

L’oli d’oliva verge extra es considera el
millor
oli
d’oliva.
Té
unes
característiques
sensorials
que
reprodueixen les olors i els sabors del
fruit, a més a més, té tots els elements
d’interès nutricional al no estar sotmès
a cap procés de refinat.

11.00 h Inscripció dels assistents i inauguració de la Jornada
Il·lm. Sr. David Masot Florensa, alcalde de l’Ajuntament de Maials.
Sr. Josep Segura Solé, president de la Cooperativa del Camp Foment
Maialenc, SCCL.
Sr. Ramon Baró i Cerqueda, director de l’Escola Agrària de Les
Borges Blanques. DARP.

La present jornada tractarà sobre el
tast d’oli i la gastronomia mediterrània
en la salut humana. La jornada es
dividirà en dues parts. La primera es
farà un tast guiat d’oli d’oliva verge
extra, i la segona es parlarà sobre les
aplicacions gastronòmiques amb l’oli
d’oliva

11.15 h Tast d’oli participatiu i qualitats diferencials
Sra. Pilar Pardell Pons, membre del Panell de Tast Oficial d’Olis
Verges d’Oliva de Catalunya

La finalitat de la jornada és aprendre a
reconèixer l’oli d’oliva verge extra
mitjançant un tast, així com donar a
conèixer als restauradors, els nous
usos de l’oli d’oliva verge extra a la
gastronomia.

Organització

12.15 h Noves tendències de l’ús de l’oli d’oliva verge extra en el món de
la xocolateria i pastisseria. Texturitzat i aplicant l’oli com a
ingredient en elaboracions nadalenques
Sr. Ivan Pasqual, World Chocolate Màster 2017-2019 de Cal Gumer
d’Almenar.
13.15 h Fi de la Jornada

Lloc de realització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Sala del Pavelló
C/ Barceloneta, 97
25179 MAIALS

Ajuntament de Maials

Col·laboració
Panell de Tast Oficial d’Olis Verges
d’Oliva de Catalunya

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
Escola Agrària de les Borges Blanques
(Tel.: 973 143 169 – A/e: bviladegut@gencat.cat )
Places limitades.

@ruralcat

190642 / 2,00

