Castellfollit del Boix

activitats
endinsa't en el mÓn de la mongeta

Presentació de la web de la mongeta de Castellfollit del Boix, on podràs descobrir el seu origen,
les seves propietats i molt més!
A partir del 15 d'octubre
www.mongetadecastellfollitdelboix.cat

entra i remena tot el que et podem oferir

Mostra de parades a firesvirtuals.cat, en què podràs conèixer els productors de mongeta així com
tot el que Castellfollit del Boix et pot oferir.
Del 22 al 26 d'octubre
www.firesvirtuals.cat

coneix-nos en profunditat

Presentació del vídeo reportatge "Llavors d'or blanc".
Un llegum, la terra on creix i les persones que hi ha darrere, un vídeo per posar-los tots de relleu.
24 d'octubre a les 10h
www.mongetadecastellfollitdelboix.cat

aprÈn mÉs coses de la mongeta

Xerrada a càrrec d'Ana Rivera, de la Fundació Miquel Agustí *
24 d'octubre de 11.30h a 12h
www.mongetadecastellfollitdelboix.cat

suma't al canvi, consumeix local

Xerrada a càrrec de Raiels - Iniciatives que arrelen *
24 d'octubre de 12.30h a 12.50h
www.mongetadecastellfollitdelboix.cat

tasta-la i recorda'ns

Regal d'una cullera de boix artesana per a qui tasti la mongeta al restaurant
Ca l’Andorrà de Castellfollit del Boix.
24 d'octubre (unitats limitades)
“Sorteig de 10 culleres de boix artesanes per qui compri mongeta del 22 al 25 d'octubre
als productors de mongeta (disponibles a la pàgina web i a firesvirtuals.cat)”
i a més a més ...

els cuiners i cuineres diuen...

Estigues atent/a a les xarxes socials ja que els cuiners i cuineres catalans ens explicaran la seva
experiència amb la mongeta.
(*) ESTARÀ DISPONIBLE A LA WEB DURANT TOT EL CAP DE SETMANA DEL 24 I 25 D'OCTUBRE.

Per a més informació:
@mongetadecastellfollit
www.mongetadecastellfollitdelboix.cat

Promou

Col·labora:
· Associació de Productors de Mongeta de Castellfollit del Boix
· Associació Els Fogons Gastronòmics del Bages
· Associació Cuineres i Cuiners Slow Food Km. 0
· Fundació Miquel Agustí

Cofinancia

Coordina

