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Terrassa Gastronòmica participa amb un estand en
la fira Vallès Gastronòmic + Terrassa de Vins
La marca donarà a conèixer els productes locals i els establiments adherits

Terrassa Gastronòmica participarà els dies 20, 21 i 22 de novembre a la fira Vallès
Gastronòmic + Terrassa de Vins, que es podrà visitar al Recinte Firal de Terrassa
(pg. Vint-i-dos de Juliol, 265). Terrassa Gastronòmica és una marca que identifica
els establiments, els productes i les activitats organitzades per dinamitzar el turisme
gastronòmic a Terrassa. L’estand de Terrassa Gastronòmica oferirà degustacions i
tastos dels seus productes de la mà dels productors, restaurants i entitats adherides
a la marca, a més de comptar amb un espai destinat a la venda dels productes de la
marca.
Actualment, un total de 86 establiments (24 restaurants, 33 parades de Mercat i 29
comerços), estan adherits a la marca Terrassa Gastronòmica. I la seva cistella està
formada per 23 productes seleccionats, com el pa de munt, el pa d’espelta ecològica
de Ca n’Arnella, la col brotonera, el cigró menut del Vallès, la mongeta del Ganxet
DOP, la botifarra terregada, la botifarra de músic, l’oli d’oliva becaruda “L’Oblit”, l’oli
d’oliva d’arbequina del Molí Artesà d’Ullastrell o el vi Martialis entre d’altres.
Terrassa Gastronòmica és una marca impulsada per l’Ajuntament de Terrassa, el
Gremi Empresarial d’Hostaleria de Terrassa i Comarca, el Gremi de Carnissers i
Cansaladers-Xarcuters de Terrassa i Comarca, el Gremi de Flequers i Pastissers de
Terrassa i comarca, la Cambra de Comerç i Indústria de Terrassa, el Col.lectiu Cuina
Vallès, el Col.lectiu SlowFood, l’Associació Mercat de Sant Pere, l’Associació Mercat
de la Independència i la Fundació Sant Galderic. I compta amb el suport del
Consorci de Turisme del Vallès Occidental i la col·laboració del Gremi Comarcal de
Pastisseria de Terrassa i del Celler Vitícola d’Ullastrell-Botiga del Celler.
Podeu trobar més informació al web municipal: http://visitaterrassa.cat/turismegastronomic/
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