MENÚS ECOLÒGICS
SALLENT
MAS DE LA SALA

Menú degustació ecològic i de proximitat
20 al 29 de maig - dinar i sopar.
Ctra. C-16 sortida 59. 30 €. Menú ecològic especial
per a aquests dies. 637410700.

SOLSONA
RESTAURANT EL SOLSONÈS

Menú setmana bio
20 al 29 de maig - dissabtes i diumenges de 13 a
16h i de 21 a 23h, divendres de 21 a 23h.
Ctra. Sant Llorenç, km. 2 (direcció Coll de Jou).
20 €. Plats elaborats amb productes de proximitat
i ecològics. 973482861.

SOLSONA
RESTAURANT LA CABANA D’EN GELI

MANLLEU
SAMBUCUS

De la terra a la taula creant oportunitats
24 al 28 de maig. Per horaris i preus a
http://www.sambucus.cat/. Mercat municipal.
C/ Pintor Guardia. Dinars o sopars ecològics
amb productes locals i amb regal d’una bossa
de condiments ecològics de producció pròpia.
622030458.

CASTELLADRAL (NAVÀS)
ALBERG DE CASTELLADRAL

Menú degustació de l’Oli
29 de maig - a partir de les 14h.
Plaça de Castelladral, s/n. 25 €. Menú creat
i elaborat pel xef Quim Miró, elaborat amb
productes ecològics i de proximitat i oli d’Oliva
ecològic Extra Verge d’Oli Migjorn. 626592247.

Plats Bio
21 al 29 de maig - dissabtes i diumenge 13 a 16h.
Ctra. Sant Llorenç, s/n. 22 €. Oferirem plats
Bio dintre del nostre menú de cap de setmana.
973483582.

DEL 20 AL 29 DE MAIG DE 2016
LLEGENDA

Inscripció prèvia
Activitat gratuïta

ACTIVITATS

1 d’abril al 31 de juliol - 10 a 12h i 17 a 18h
El meu avi tenia un hort

Escola Bressol Garrofins. Av. de la Pau, 5. Moià.
662615622. Activitat per ensenyar als infants que
cultivar la terra dóna els seus fruits

20 al 29 de maig - 11 a 14h
Artelac ofereix una visita guiada i tast

Finca el Paraíso. Barriada les Boades, s/n. Sant
Vicenç de Castellet. 938330133. 6 €. Visita a
la finca, projecció de vídeo sobre com es fan els
formatges i tast de producte.

20 al 29 de maig - 11:30h
Descobreix el celler l’Oller del Mas i els seus vins
i olis ecològics

Oller del Mas. Ctra. Igualada C-37 km. 91.
Manresa. 938768315. 15 €. Visita guiada al castell
i celler Oller del Mas, on s’explicarà el procés
productiu dels vins ecològics. Tast de vins i olis
ecològics.

20 al 29 de maig - 10 a 12h i 17 a 18h
Potenciem el consum de productes naturals

Escola Bressol Garrofins. Av. de la Pau, 5. Moià.
662615622. Contribuir en el consum d’aliments
naturals mitjançant diferents activitats.

20 de maig - 19h
Maridatge amb cerveses ecològiques Ninkasi

La Llavor. Mestre de Pedret, 28. Berga. 636242816.
25 €. Maridar àpats ecològics amb diferents tipus
de cerveses.

20 al 28 de maig - horari comercial
Promoció Quinoa Real marca REL

Botigues associades a Bioconsum. Diferents
municipis de Catalunya: consultar a www.rel.bio.
680977514. Una campanya promocional amb
la Quinoa Real de la nostra marca pròpia REL.
Descompte i entrega d’una postal amb explicació
nutricional sobre la quinoa i amb una recepta.

21 al 29 de maig - horari del local
Cafès Bio

La Tasketa de la Núria. Plaça Major, 1. Solsona.
670753270. Oferim cafès amb certificació ecològica.

21 de maig - 19h
Xerrada: Iniciació a la cuina natural i saludable

Centre del Parc del Cadí-Moixeró. C/ La Vinya, 1.
Bagà. 938244151. Xerrada sobre els beneficis dels
aliments ecològics a càrrec de Sara Curriu.

21 de maig - tot el dia
Presentació del projecte “De Yerba”, els beneficis
de la carn de pastura

La Font. Mas La Font. Lluçà. 608941802. 15 €.
Dia de portes obertes a l’explotació, amb degustació
de productes i presentació de la plataforma “De
Yerba” amb Mónica Fernández.

23 i 26 de maig - 15 a 16:30h
Visita a “Pomes de Muntanya” + Taller i visita
a “Deu Pometes”

Escola Vall de Lord. Sant Llorenç de Morunys.
973492227. Visita a la plantació de pomes de
muntanya de Cal Monegal i visita a l’obrador
Deu Pometes.

24 de juny - 9h
Jornada tècnica: “Avicultures alternatives ecològiques”

Escola Agrària de Manresa (FUB). Av.
Universitària, 4-6 (Edifici FUB). Manresa. 938749060.
Jornada tècnica sobre cria ecològica d’aus diferents
de pollastres i gallines.

25 de maig - 17 a 20h
Taller d’empelts

29 de maig - 11:30h
Visita Guiada a les oliveres i l’obrador d’Oli Migjorn

26 de maig - horari de botiga
Descompte fix als clients i ofertes puntuals

29 de maig - 10:30 a 13:30h i 17:30 a 20h
Menja Bio a Cal Ton/Deu Pometes

Finca de Can Poc Oli. Ctra. Vella d’Abrera a
Manresa km. 23,6. Manresa. 938787035. Gratuït
(pels socis de l’Era) o 25 €. S’explicarà la teoria
dels empelts de fruiters i es practicaran alguns
dels empelts.

Botiga NANA. Passatge Joan Puig, 2-4, baixos.
Vic. 679512019. Descompte fix als clients del dijous
26 de maig de 2016. La resta de dies de la Setmana
Bio 2016 es faran ofertes puntuals.

26 de maig - 19:30h
Xerrada: “Els aliments ecològics”

Espai Joan Font. Camí de Sant Joan de Fàbregas.
Rupit i Pruit. 687534308. Xerrada sobre aliments
ecològics i experiència d’un operador ecològic
(Formatges Mas el Garet) que elabora formatges a
partir de la llet del seu propi ramat.

28 de maig - 12h
Visita i tast de productes carnis cuits ecològics

Erre de Vic 1952. Passeig de la Generalitat, 69.
Vic. 938850916. 5 € x persona. Erre de Vic, 1952 us
obre les portes del seu obrador de Vic, per aproparvos la Cultura Gastronòmica Saludable i Ecològica.

29 de maig - 11h
Visita guiada a les plantacions de pomera ecològica
de muntanya

Monegal. El Monegal, s/n. Guixers. 687847552.
2 €. L’associació agrària ecològica de muntanya
ofereix una visita guiada a les plantacions de pomera
ecològica de muntanya.

Oli Migjorn. Casa Migjorn, s/n. Navàs. 690023117.
15 €. Visita guiada per les oliveres on descobrir les
diferents varietats autòctones i tast d’ olis
de Migjorn de les varietats Arbequina, Corbella,
Picual i dels olis de finca (coupage).

Carnisseria xarcuteria Cal Ton. C/ Sant Nicolau,
16. Sant Llorenç de Morunys. 626986788. Tast de
daus de vedella ecològica de cal Ton, chutney de
poma ecològica de deu Pometes i tastet amb
altres productes de deu Pometes, com
les melmelades.

29 de maig - 11 a 14h
Tast d’oli sota les oliveres i visita a la finca

Finca Obaga de l´Agneta. Obaga de L´Agneta, Els
Comtals. Manresa. 675965300. 10 € x persona.
Iniciació al tast d’oli d’oliva i visita a la finca.

