FIRA Q BALAGUER 2018
ACTIVITATS DEL SECTOR DE LA RESTAURACIÓ I L’ OCI
DISSABTE 28 D’ABRIL
10.30 h Demostració de cuina amb tupperware.
T’ensenyarem a cuinar ràpid, fàcil i saludable, a càrrec d’Alba Ferrer.
11.30 h Reconstrucció d’espardenya, a càrrec del restaurant les Roquetes, de Balaguer.
12.30 h Presentació de pernil ibèric de bellota ecològic cent per cent i amb genètica
pura, a càrrec de Restaurant Racó Ibèric & Associació Gastronòmica Amics del Ibèric,
de Balaguer.
13.30 h Tast de vi conduït per la Judit Sogas, del Celler Rubió de Sols, de Foradada.
16.30 h Realització d’un risotto verd, a càrrec de cuinats Graells, de Balaguer.
17.30 h Presentació d’un plat del restaurant “El Claustre”, a càrrec del xef Bobby
Cabral del Monestir de les Avellanes.
18.30 h La cuina vegana del Tastet del Reng, a càrrec del xef Antonio Jiménez, del
restaurant el Tastet del Reng, de Balaguer.
19.30 h La cuina de Cal Xirricló, a càrrec del cap de cuina Gabriel Jové, del restaurant
Cal Xirricló, de Balaguer.
DIUMENGE 29 D’ABRIL
10.30 h Tast de vins de la denominació d'origen Costers del Segre, a càrrec de ruta del
vi de Lleida - Costers del Segre.
11.30 h Demostració de cuina amb tupperware.
T’ensenyarem a cuinar ràpid, fàcil i saludable, a càrrec d’Alba Ferrer.
12.30 h Elaboració d’una recepta gastronòmica amb “or blanc”(la llet) , a càrrec de
Fundació Làctia Diferència 2, de Balaguer.
13.30 h Presentació de la cervesa artesana “La Balaguerina”, a càrrec del staff de la
Finca Divina Pastora.
17.30 h Demostració culinària amb robot de cuina, a càrrec de l’Àngels Piniés.
18.30 h Espectacle gastronòmic per a tots els públics amb la final del IV concurs de
cuina de proximitat Fira Q Balaguer “De la nostra terra al plat”, organitzat per
l’Associació Gastrobar i l’Associació de Comerciants de Balaguer.

Ens elaboraran les receptes finalistes amb la condició, enguany, d’utilitzar la pera de
Lleida, producte escollit també per als tallers gastronòmics infantils del Petit Xef.

