EL DIA DE LA FIRA 7€ (5 degustacions + copa de regal)
VENTA ANTICIPADA 5€ (5 degustacions + copa de regal)
fins el 26-09-13.
Tots els que compreu tiquets anticipadament podreu
recollir la copa de regal el mateix dia de la fira ensenyant
el tiquet a la carpa de l’Eix Maragall.

EDICIÓ

PREU DELS TIQUETS DEGUSTACIÓ:

Maragall
Obert al
MÓN
Organitza

Associació de botiguers
i professionals
Tel. 934 08 05 26
08041Barcelona
www.eixmaragall.com

LLOCS DE VENTA ANTICIPADA:
• EIX MARAGALL: plaça Maragall, 15

Col·labora

• VINALIUM: passeig Maragall, 102
• GASCH CANSALADERS: c/Garrotxa, 17
• ARTS GORA: c/Joan de Garay, 4
• XARCUTERIA CLARET: c/Sant Antoni Maria Claret, 211
• SALUT CREIXENT: c/Puerto Príncipe, 2
• MANDUCA: c/Garcilaso, 234
• TARANNA: c/Torre dels Pardals, 33
• PAPERERIA ALVARO: c/Concepció Arenal, 5
• 2D2DSPUMA: c/Manigua, 4
• XARCUTERIA LOURDES: Mare de Déu de Montserrat,
179-181
• CAN CASSOLES: passeig Maragall, 102
• FORN DEL BARRI: Navas de Tolosa, 327
• YA COCINO YO: c/Cartellà, 62

• EL TIMBALET: c/Trinxant, 144
• LAYKA: passeig Maragall, 89
• MONTSE BLASCO CATALANA OCCIDENT: passeig
Maragall, 169

DEGUSTACIÓ

Gastronòmica

DE VINS

I CAVES

27-28
SETEMBRE

Plaça Maragall

Més informació

VIII EDICIÓ FIRA
GASTRONÒMICA DE VINS
I CAVES - MOM 2014
AQUEST ANY MÉS ESPAI, PLAÇA MARAGALL
MÉS CARRER OLESA AMB NOUS PRODUCTES
I NOVES DENOMINACIONS D’ORIGEN
VINE A TASTAR TAPES, RACIONS, VINS,
CAVES, EMBOTITS, FORMATGES, CERVESES,
COQUES, PASTISSETS,....
CELLERS, RESTAURANTS, BODEGUES, XARCUTERIES, CANSALADERIES, PASTISSERIES,
FORNS, COMERÇOS DE MENJAR PREPARAT,
COMERÇOS D’ALIMENTACIÓ ECOLÒGICA I
ESPECIALISTES DEL MÓN DEL VI I DEL CAVA ET
PRESENTEN ELS SEUS MILLORS PRODUCTES
EN UNA FIRA PENSADA PER A TOTHOM

Prova i endinsa’t en els vins de la D.O. Catalunya a càrrec
d’un dels seus sumiller. - Per participar en el taller necessites tindre 1 tiquet de degustació - places limitades apunta’t al taller trucant al Tel. 934080526 o enviant un correu
a info@eixmaragall.com
19-20:15 h – Concert a càrrec de “ The Lito”
Grup de rumba canalla, barrejada amb ritmes llatins.
19:30 h – III Edició Concurs “Cròniques Carnívores”
d’hamburgueses picants.
Sigues el primer en acabar-te l’hamburguesa més picant
de Barcelona i t’enduràs un premi. A càrrec de Cantina
Mexicana Chihuahua.
Per participar en el concurs necessites tindre 1 tiquet de
degustació – places limitades apunta’t al concurs trucant al
Tel. 934080526 o enviant un correu a info@eixmaragall.com

20:30-22 h – Concert a càrrec de Fest’n’Cat
Grup de versions de cançons que formen l’anomenat
“Rock Català”.

PROGRAMA D’ACTIVITATS
DIUMENGE 28/09/2013
DISSABTE 27/09/2013

Venta de tiquets d’11 a 15 hores

Venta de tiquets d’11 a 22 hores

11-14 h - Tallers infantils de cuina divertida

11-14 h i de 18 a 21 h – Tallers infantils de cuina divertida

Fes la teva amanida sana i divertida a càrrec de l’Atelier
d’Horta. Preu 1€

Fes la teva amanida sana i divertida a càrrec de l’Atelier
d’Horta. Preu 1€

11-15 h – Carpa de Jocs infantils a càrrec de LOAPSI

11-21 h – Carpa de Jocs infantils a càrrec de LOAPSI
12-13 h – Tasta i endinsa’t en el món del pa i descobreix
els beneficis de cada cereal
Taller de degustació a càrrec de l’Obrador dels 15 – Per
participar en el taller necessites tindre 1 tiquet de degustació
–places limitades apunta’t al taller trucant al Tel. 934080526
o enviant un correu a info@eixmaragall.com

13-14 h – Tasta i endinsa’t en l’univers del formatge
Aprèn a dissenyar una taula de formatges, coneix, tasta i
marida els diferents tipus de formatge i les seves consistències, i tot a càrrec de Manel Gonzalez de Xarcuteria
Lourdes. Per participar en el taller necessites tindre 1
tiquet de degustació – places limitades apunta’t al taller
trucant al Tel. 934080526 o enviant un correu a info@eixmaragall.com
18-19 h – Tast guiat per la D.O. Catalunya

I EDICIÓ DEL CONCURS MARAGALL CHEF :
Porta’ns una tapa i sigues un dels finalistes.
Les primeres 15 persones que s’apuntin al concurs ens
hauran de portar la seva millor tapa, només per això rebran
una tira de tiquets gratuïta. Els cuiners de les 4 millors
tapes seran els que passaran a la fase final. La fase final
consistirà en cuinar un plat en directe. El guanyador de la
fase final rebrà 100€ en vals de compra per gastar en
productes de la fira. – places limitades apunta’t al concurs
trucant al Tel. 934080526 o enviant un correu a info@eixmaragall.com
12:00 h – Recepció de les 15 tapes participants
12:15 h – Selecció dels 4 finalistes
12:30–13:30 h – Fase final: Cuina en directe

