cuina i ciènciA

Descobrim ciència tot cuinant.
Tallers per a tastar la ciència.
Taller per a públic general (+ de 12 anys)
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Tallers, explicacions i tasts que permetran endinsar-se en la ciència
i la cuina. Ponent: Pere Castells, Campus de l’Alimentació (UB)
l’EsfErificaciÓ
Divendres 19 de febrer a les 19 h.
Cuiner: Víctor Quintillà (Restaurant Lluerna)
lEs EscUmEs
Divendres 26 de febrer a les 19 h.
Cuiner: Jordi Guillem (Restaurant Lo Mam)
La ciÈncia DE lEs mElmElaDEs
Divendres 4 de març a les 19 h.
Cuinera: Georgina Regàs (Museu de la Confitura de Torrent)
lEs EmUlsions
Divendres 11 de març a les 19 h.
Cuiner: Pere Planagumà (Restaurant Les Cols)

Amb la compra de la teva entrada on-line
participaràs en el sorteig d’un àpat
per a dues persones en algun d’ aquests
fantàstics restaurants: Restaurant
Lluerna, Restaurant Lo Mam, Restaurant
Les Cols o una visita per a un grup
familiar (més un lot de productes) al
Museu de la Confitura de Torrent.

Adreça: C. d’Isaac Newton, 26, 08022 Barcelona
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cuina i ciènciA

Tallers per a
“tastar la Ciència”
Tallers per a tota la família
(nens fins a 12 anys acompanyats per pares)
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Una manera inspiradora de fer servir la cuina per fer ciència. Petits i grans podreu
experimentar, fer elaboracions i tastar-les mentre descobriu la ciència que s’hi amaga.
Ponent: Pere Castells, Campus de l’Alimentació (UB)
EsfErificacions. la màgia DE lEs gElificacions
Dissabte 20 de febrer a les 11.30 h.
Cuiner: Víctor Quintillà (Restaurant Lluerna)
fEm EscUmEs. introDUïm gasos als alimEnts
Dissabte 27 de febrer a les 11.30 h.
Cuiner: Jordi Guillem (Restaurant Lo Mam)
Un Pot PlE DE ciÈncia i mElmElaDEs
Dissabte 5 de març a les 11.30 h.
Cuinera: Georgina Regàs (Museu de la Confitura de Torrent)
fem EmUlsions. l’art DE rEmoUrE i BatrE
Dissabte 12 de març a les 11.30 h.
Cuiner: Pere Planagumà (Restaurant Les Cols)

Amb la compra de la teva entrada on-line
participaràs en el sorteig d’un àpat
per a dues persones en algun d’ aquests
fantàstics restaurants: Restaurant
Lluerna, Restaurant Lo Mam, Restaurant
Les Cols o una visita per a un grup
familiar (més un lot de productes) al
Museu de la Confitura de Torrent.

Adreça: C. d’Isaac Newton, 26, 08022 Barcelona
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