És possible elaborar
formatges de llet crua
a Catalunya?
Jornada tècnica
CONSTANTÍ, dijous 15 de desembre de 2016

Presentació
És possible elaborar formatges de llet
crua a Catalunya? I vendre’ls? Existeix
un temps mínim de maduració per a la
venda de formatges elaborats amb llet
crua?
En aquesta jornada intentarem recollir
la visió dels actors implicats en el
sector formatger des del punt de vista
sanitari. Identificarem els principals
obstacles en què es troben tots ells
per a desenvolupar la seva feina i com
els superen.
L’objectiu és crear un espai de diàleg i
d’experiències compartides des de
diferents àmbits. Així doncs, es pretén
acostar posicions i aprendre que no hi
ha una sola forma d’encarar un tema
tant complex com és l’ús de llet crua
per a elaborar formatges.

Organització
Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
15.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
15.30 h Presentació de la Jornada
Sra. Maria Hernández, directora EA Mas Bové.
Dra. Natàlia Nicolau i Sra. Laia Pont, blocdeformatges.com.
15.50 h Experiència d’una formatgera elaboradora de formatges de llet
crua
Sra. Clara Farriol, responsable de la Formatgeria Valette.
16.30 h Estudi d’avaluació de formatges elaborats amb llet crua de
cabra i ovella
Sr. Bernat Pérez, IRTA.
Representant de l’ Agència Catalana de Seguretat Alimentària
(ACSA).
17.00 h Pausa
17.30 h Neguits de l’Administració en la inspecció de formatgeries de
llet crua
Sr. Miquel Martínez, tècnic superior veterinari del Servei de Salut
Pública, Diputació de Barcelona.
18.00 h Recull bibliogràfic científic sobre formatges de llet crua
Dra. Natàlia Nicolau i Sra. Laia Pont, blocdeformatges.com.
18.30 h Taula rodona. Resum de qüestions confoses
Ponents
19.30 h Cloenda de la Jornada

Col·laboració

Lloc de realització
EA de Mas Bové
Finca Mas Bové, Crta. Reus-Morell, km. 4
43120 CONSTANTÍ

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
EA Mas Bové (Tel.: 977 34 32 89 Ext. 02 – A/e:
maria.hernandez@gencat.cat)

@ruralcat

També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

1234
1234 // 3,00
3,00
160650 / 4,00

