El processat i la
gastronomia de l’avellana
Jornada tècnica
REUS, dilluns 14 d’octubre de 2019

Presentació
El tast tècnic de l’avellana permet
afinar en matisos que ens ajuden a
entendre millor aquest producte i a
treure-li el millor partit. En aquesta
sessió aprendrem alguna cosa nova,
com una metodologia de tast
d’avellana,
però
sobretot
ens
mostrarem el que ja hem fet amb
aquest
producte
tan
nostre
i
compartirem idees sobre el que encara
ens queda per fer.
De vegades, és bo aturar-se a fer
inventari per a prendre consciència
dels actius que acumulem. Intercanviar
experiències amb altres territoris per a
enriquir-nos i millorar, però també
adonar-nos que les nostres coses
sovint és millor del que nosaltres
mateixos reconeixem.

Organització

Programa
9.45 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.10 h Presentació de la Jornada
Sr. Àngel Xifré, director dels Serveis Territorials del DARP a Tarragona.
Sr. Jordi Just, president de la Cambra de Comerç de Reus.
10.15 h Iniciació al tast d’avellanes
Sr. Jaume Salvat, professor de Geografia de la URV.
11.30 h Pausa
12.00 h Taula rodona: el processat de l’avellana i la seva gastronomia
Sra. Núria del Cacho, gelats i torrons Xixona (Reus).
Sr. Ferran Cerro, restaurant Ferran Cerro (Reus).
Sr. Toni Brú, restaurant El Celler de l’Aspic (Falset).
Sr. Xavier Pàmies, Forn Sistaré.
Sra. Tina Veiga, DO Avellana de Reus.
Modera: Sr. Jaume Salvat, professor de geografia de la URV
13.00 h Cloenda de la Jornada

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Lloc de realització
Cambra de Comerç de Reus
C/ Boule, 2
43201 - REUS

Col·laboració
Inscripcions
La jornada és gratuïta, però cal inscriure’s prèviament a través dels
Serveis Territorials del DARP a Tarragona.
Places limitades (Tel.: 977 250 450 – A/e: jgilsantos@gencat.cat).
Persona de contacte: Sr. José A. Gil Santos

@ruralcat
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