
EL PALAU D’ANGLESOLA, PLA D’URGELL
5 i  6 d 'OCTUBRE de 2019

MOSTRA DE   FORMATGES
Artesans de Ponent

Més informació: www.elpalaudanglesola.com
Tel.606 453 017
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Categories:
Restaurador i amateur,

de qualsevol edat i
procedència.

Quantitat:
Mínim mitja ració. 

Recepció, muntatge i
presentació dels plats del 

concurs el diumenge entre 
les 11.00 h i 11.30 h a l’espai 
senyalitzat com a Concurs 

de Cuina. 

A les 11.30 h ha de quedar 
emplatat. Hi haurà una 
zona habilitada amb 

microones i forn. Cada 
participant ha de portar els 

utensilis que necessiti.

· Bases ·

T’agrada la cuina?
Et convidem a
presentar una

elaboració culinària
que ha de tenir com a 

ingredient
necessari:

el formatge.

El jurat estarà format 
per prestigiosos

restauradors del país.

Premi restaurador:
Trofeu, segell acreditatiu al 

millor restaurant formatger de 
Ponent.

Premi amateur:
Trofeu, diploma acreditatiu i 
menú per dues persones al 

Restaurant  l’Atrevit, recone-
gut com el millor restaurant del 
Pla d’Urgell pel programa Joc 

de Cartes de TV3.
Dubtes i informació del
concurs al 654 217 310

(contacte de l'organització) 

Inscripció gratuïta
 www.elpalaudanglesola.com
o a les oficines de Casa de la

Vila del Palau d’Anglesola.

Data límit: divendres 4 d’octubre.
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Pavello poliesportiu
10.00 h Obertura de la Mostra 

de Formatges de Ponent.

El recinte firal estarà obert de 
10.00 h a les 14.00 h i de 17.00 h 

a 20.00 h 

· Zona de paradistes per 
assaborir i comprar els

formatges artesans de Ponent

ZONA INFANTIL 

· Exposició d’animals lleters

· Visita de la Cúpula Gústum, 
inflable que permet la immer-
sió en una experiència visual 

3600 per conèixer els
principals aliments que tenim 

diàriament a taula. 

· Jocs infantils entorn la
gastronomia de proximitat

11.30 h Maridatge de
formatges de Ponent

amb la cervesa artesana
la Vella Caravana,

de Menàrguens, guiat pel 
sommelier palauanglesolí 

Felip de Juan.
Inscripció in situ (1 €).

20.00 h Productes d’èxit
de l’oest 

Taula rodona per descobrir el 
potencial de les nostres comar-
ques i algunes exquisideses agro-
alimentàries del territori amb 
Robert Camps (Formatges Camps), 
Àlex Mases (Parc de les Olors de 
Linyola), Xavier Lladó i Àngel Sedó 
(la Lleteria Obagues Talma).

23.00 h UpaUp,
concert amb el
músic verduní

Eduard Boleda.
Entrada gratuïta.

Servei de barra amb
cervesa artesana

La Vella Caravana.

El Palau d'Anglesola ja fa olor de 
formatges. Si t’agrada aquest 

producte tan nostre, si vols 
saber-ne més, si vols viure sensa-
cions úniques entorn de l'àmbit 

formatger, el primer cap de 
setmana d’octubre t’esperem al 

cor del Pla d’Urgell. 

Única mostra de formatges 
artesans de les comarques de 

Ponent. Una oportunitat de 
veure els formatgers artesans 

que tenim a les nostres contra-
des, valorar la seva tasca i 

assaborir el seu producte. Sopar, 
maridatges, activitats infantils… i 

el 1r concurs de cuina amb 
formatge. Bon profit!!!

DISSABTE  5  D’OCTUBRE

DIUMENGE  6  D’OCTUBRE

Celler modernista de
la cooperativa Sant Roc

21.30 h Sopar-tast
sensorial

de formatges a càrrec de
Marta Medran,

“quesomelier”, assessora 
formatgera i influencer en 

l’àmbit gastronòmic.
http://martamedran.com/ca

Preu del sopar: 20 €.
Infants fins a 12 anys: 10 €. 

Opció vegetariana
i sense gluten.

Reserves a les oficines de
l’Ajuntament del Palau

d’Anglesola o contactant a
ajuntament@elpalaudanglesola.com

o 973 601 314,
abans del 2 d'octubre.

12.30 h Acte central
de la Mostra
· Proclamació del

1r formatger honorífic de
l’oest al Joël Castanyé,

xef de la Boscana-Resquitx i 
estrella Michelin.

· Veredicte del 1r Concurs de 
Cuina amb Formatge del 

Ponent.  

· Parlament del formatger
convidat.

17.00 h Obertura del
recinte firal

18.00 h Demostració de cuina
amb formatge a càrrec dels 
cuiners Sergi Caelles i Mercè 
Tomàs. En acabar es podrà 

degustar la tapa de la demos-
tració (1 €)

19.00 h Maridatge
de formatges

de Ponent amb la cervesa 
artesana la Vella Caravana, de 

Menàrguens, guiat pel
sommelier palauanglesolí Felip 
de Juan. Inscripció in situ (1 €)

20.00 h Tancament de la fira i 
sorteig d’un lot de Formatges 

Artesans de Ponent entre totes 
les persones que hagin

participat durant el dia als
maridatges i a les degustacions.



Bases i inscripció gratuïta a www.elpalaudanglesola.com 
Més informació del Concurs: telèfon  654 217 310 (Robert).

Data límit: divendres 4 d’octubre.

Et convidem a presentar una elaboració culinària
que ha de tenir com a ingredient necessari:

EL PALAU D'ANGLESOLA ·  6 D'OCTUBRE DE 2019

Categories: amateur i restaurador
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