
Pla Anual de

formació agrària

La conservació dels aliments per mantenir les seves propietats és tan antiga com l’home. Guardar-los

en llocs secs i foscos, cobrir-los amb sucre, vinagre, greix, oli, argila, mel, gelatina o simplement salar-

los o fumar-los són tècniques tradicionals. Diuen que el cuiner francès Nicolás Appert va ser el primer

en conservar aliments en recipients de vidre hermètics al bany maria.

En aquest curs es repassaran aquestes tècniques de conservació del productes vegetals en sessions

teòriques i tallers pràctics en què s'elaboraran diversos tipus de conserves, tot seguint els controls i

requisits tècnics i sanitaris necessaris en una activitat d'elaboració alimentària.

Amb aquesta formació es pretén: fomentar l’alimentació sana i natural sense conservants, additius ni

colorants; recuperar procediments tradicionals per a la conservació d’aliments i conèixer-ne de nous; i

aprendre a elaborar aliments per un mateix.

Presentació i objectius

Professorat

Xavier Magrí, professor de Tecnologia dls aliments a la UdL; Robert Duran, nutricionista; Astrid van

Ginkel, biòloga i difusora del usos de les plantes; Carolina Zerpa i Marta Solans, expertes en

conservació d’aliments; Guillem Figueras, elaborador de melmelades.

InscripcionsRealització

Hi col·labora

Més informació: agricultura.gencat.cat

Requisits d’inscripció

Formació 
Escoles Agràries

Elaboració de conserves vegetals
Alfarràs, 24, 25 i 30 d’abril, 7 i 9 de maig 2019 

Ajuntament d’Alfarràs

Lloc: EA Alfarràs

Calendari: 24,25 i 30 d’abril,

7 i 9 de maig

Horari: 16:00 a 20:00 h

Durada del curs: 20 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària d’Alfarràs

Coordinadores: 

M. Rosa Cortés i Eva Parrilla, telèfon 973 760100 

rosa.cortes@gencat.cat, evamparrilla@gencat.cat

Cost del curs: 

Dret d’inscripció: 32 €

És necessari aportar la següent documentació:

• Còpia del DNI i de la targeta sanitària.

• Justificant de pagament.

• Fitxa d’inscripció que es facilitarà a l’alumne el primer dia de curs.

• Declaració jurada i full de recepció del material que es facilitaran a l’alumne el primer dia de curs.
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SESSIÓ 1, dc. 24 abril

• Introducció a l’elaboració de les conserves vegetals i els diferents sistemes de conservació (salat, 

assecat i altres). 

• Consells per elaborar conserves casolanes amb seguretat: caducitat, terminis de consum, contagis.

• Nutrició i conserves. Malalties per consum de conserves en mal estat.

SESSIÓ 2, dj. 25 abril

• Plantes per a la cuina: espècies i aromes, condiments, olis, vinagres aromatitzats, sals 

aromatitzades, vi medicinal, licors, olis essencials a la cuina, begudes refrescants i sucs.

SESSIÓ 3, dt. 30 abril

• Cuina amb flors: confitures, amanides, salses, truites, begudes i sucs refrescants.

SESSIÓ 4, dt. 7 maig

• Elaboració de fermentats vegetals i pickles.

Sessió 5, dj. 9 maig

• Conserves innovadores i tradicionals.

Tallers pràctics d’elaboració del tema tractat.

Programa

Formació 
Escoles Agràries

Elaboració de conserves vegetals


