Festa del tomàquet

Varietats locals de tomàquets
per la cuina del Bages
Jornada tècnica
MANRESA, dilluns 24 de juliol de 2017

Presentació
L’horta del Bages és rica i dóna
saborosos productes singulars al llarg
de l’any. Però sens dubte que si hi ha
un rei aquest és el tomàquet.
A la comarca s’hi conreen un bon
nombre de varietats i s’hi duen a
terme interessants iniciatives de
recuperació de les varietats més
autòctones. Esquena verd, del pare
Benet, 4 morros, Montserrat, pebrot…
Aquesta jornada tècnica és, en el
marc de la Festa del Tomàquet del
Bages que se celebra per primer cop
aquest any, una de les accions per
difondre i potenciar els atributs del
territori. La riquesa en varietats de
tomàquets,
arrodoneix
l’oferta
gastronòmica i es postula com a un
bon atractiu turístic més.

Organització

Departament d’Agricultura,
Ramaderia, Pesca i Alimentació

Programa
10.00 h Inscripcions i lliurament de la documentació
10.15 h Presentació de la Jornada
Sra. Joana Amador, Escola Agrària de Manresa. DARP.
10.30 h Les diferents varietats locals de tomàquets: característiques i
usos
Sra. Xènia Torras, projecte Esporus, associació L’Era.
11.20 h Showcooking: Maneres de cuinar les diferents varietats de
tomàquets
Sr. Marc Puig-Pey, Fundació Alícia.
12.50 h Participació dels assistents
13.15 h Tast de les receptes realitzades
13.45 h Cloenda de la Jornada
Sr. Toni Massanés, director de la Fundació Alicia.

Lloc de realització
Món Sant Benet
am de Sant Benet de Bages, s/n
08272 SANT FRUITÓS DE BAGES
Tel. 93 875 94 01

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través de:
https://goo.gl/pj4h6z o contactant amb l’Escola Agrària de Manresa (Tel.: 93
874 90 60 – A/e: ccagraria.manresa@gencat.cat )
També us podeu inscriure a través del servei de Preinscripcions a jornades
del PATT del portal RuralCat:
www.ruralcat.net/preinscripcionspatt

@ruralcat
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