ACTIVITATS de DIVULGACIÓ
Xerrades amb degustaciò
Visites guiades
Cursos de cuina
Tallers per a adults i públic juvenil

El Peix al Plat - Projecte per un consum responsable del peix
www.elpeixalplat.com

PRESENTACIò del PROjecte EL PEIX AL PLAT

Així mateix, oferim un servei de
venda al detall, a Poble Sec i a
altres barris de Barcelona, de
productes del mar. Portem caixes
de peix fresc del dia des de les
llotges catalanes directament al
consumidor promovent el consum
d’espècies comercialment poc
conegudes.

El Peix al Plat és un projecte, amb
base al Poble Sec, que sorgeix des
de les inquietuds dels seus
membres,
biòlegs
marins
i
apassionats del mar, davant l’estat
d’elevada explotació dels recursos
marins i de la manera d’escollir el
peix que mengem.

El seu objectiu es donar un
servei de divulgació sobre les
alternatives més sostenible que
té el consumidor per a una
compra responsable del peix i
un consum de producte de
proximitat.
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QUI SOM

Anna Bozzano
Biòloga marina

Giuliano Petroni
Biòleg marí

La nostra filosofia és que hi hagi mes coneixement i una major responsabilitat a l'hora de comprar i
consumir peix i que el client aprengui a distingir i gaudir del peix fresc i local. Per això treballem tant en
la divulgació del consum responsable com en la venda directa de peix procedent de les llotges
catalanes que El Peix al Plat distribueix dins de les 12 hores des de la seva arribada a port.

El Peix al Plat - Projecte per un consum responsable del peix

Xerrada per un consum responsable de peix

2h amb degustació
segons disponibilitat
públic adult

En aquesta activitat, parlarem de les principals problemàtiques
relacionades amb l'estat de la mar i dels seus
recursos, donarem pinzellades sobre els peixos d’importació
(com, per exemple, el panga i la perca que es consumeixen en
moltes escoles), i els peixos d’aqüicultura i plantejarem
exemples d’alternatives de consum de peixos locals i de
qualitat per sensibilitzar el públic cap a un consum responsable
del peix.
I per acabar.... una petita i saborosa degustació!
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Xerrada: AVUÍ MANGEM PEIX!
2h amb degustació
segons disponibilitat
públic juvenil

Aquest és la historia del viatge que fan els
peixos per arribar a les nostres taules. Per
això el taller té una part teòrica on explicarem
El Camí del Peix: del vaixell a la taula i
després testarem el peix i parlarem del peix a
la piràmide d’alimentació saludable.
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VISITA GUIADA a la LLOTJA de BARCELONA

2h, des de 16:00 fins a 18:00h
25 persones / visita
públic adult
públic juvenil

Del mar al mercat: com es capturen i quin és
el camí dels peixos un cop capturats en alta
mar? Amb aquesta visita podrem conèixer
les barques dels pescadors de Barcelona i
les arts de pesca que utilitzen, com l’art
d’arrossegament i el de encerclament.
Després coneixerem com funciona una
llotja, la subhasta a la baixa. Veurem el peix
fresc acabat de pescar i observarem les
característiques que té per poder-lo
reconèixer a l’ hora de comprar-lo a la
peixateria o a la plaça.
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VISITA GUIADA ALS MERCATS DE BARCELONA
2h
25 persones / visita

públic adult
públic juvenil

Quan anem al mercat sabem conèixer el peix
fresc i local? Sabem llegir les etiquetes
informatives? Sabem si un peix es
d’aqüicultura o d’importació? En aquest visita
aprendrem que es la pesca sostenible i com
comprar de forma responsable visitant el
mercat.

Així mateix, parlarem de com reconèixer
el peix fresc i de temporada i ens
centrarem sobretot en especies pocs
conegudes però que sí, a vegades, hi son
a les nostres peixateries i places. Perquè,
així com passa amb la fruita i la verdura,
algunes especies de peixos no hi son o no
es pesquen tot el any.
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Taller - APRÈN A NETEJAR EL PEIX

3h amb degustaciò
segons disponibilitat
públic adult

La millor manera per aprendre a reconèixer el
peix fresc és comprar-lo sencer, com surt del
mar, així apreciarem els seus ulls brillants,
les ganyes vermelles i la carn ferma. Però a
casa ens atrevim a treure-li les entranyes,
les escames i la pell? En sabem fer un filet?
En aquest taller aprendrem a netejar i fer
filets de peix fresc perquè sigui molt més fàcil
consumir-lo.
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CURSos MONOGRÀFICs: PEIX DE TEMPORADA
2 h amb degustació
segons disponibilitat

públic adult

Mandonguilles de bonítol amb
salsa d’anxoves

Hivern, primavera, estiu, tardor: com ara fruites i
verdures, el peix també té les seves temporades. Si
escollim el peix de temporada i menys conegut ens
assegurarem que serà fresc i de proximitat i així
contribuirem a disminuir la pressió de pesca sobre les
especies més explotades. Cada curs es dedicarà a unos
peixos de temporada diferent (seitó, sorell, bonitol,
mollera, etc.) amb els cuales prepararem receptes
tradicionals, senzilles i sabroses sense tenir que rascarse molt la butxaca. No t’ho pots perdre!

El seitó, un dels peixos insígnia
de la pesca i consum a Catalunya

“Montadito” de verat
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CUINA DE MAR SENSE ESPINES: POPS, sípies i calamars

2-4 o més sessions de 2-3h cadascuna
segons disponibilitat

públic adult

Amanida de pop a la vinagreta

Unes delícies per a tota la família, aquests
productes del mar són molt versàtils a la
cuina.
Mentre
prepararem
receptes
diferents, originals i saboroses, parlarem
de les seves característiques nutricionals i
descobrirem els trucs per comprar ben
frescos. Així mateix si la seva captura
procedeix de pesca artesanal, la nostra
elecció com a consumidor serà molt
responsable!

Sopa de sípies

Calamars amb patates
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les nostres col · laboracions:

Festival internacional d'art,
medi ambient i desenvolupament
sostenible (Sitges)
(www.posidoniafestival.com)
Magí Marcé
Escriptor i il · lustrador

Projecte europeu
FISHSCALE
(www.fishscale.eu)

Centre Cívic El Sortidor
(Poble Sec)

Neus Redondo
Amigurumi

Centre Cultural Sant Josep
(L’Hospitalet)

Festa Major
Poble Sec 2013
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ACTIVITATS de DIVULGACIÓ

www.elpeixalplat.com

620 72 33 65 (Anna)
633 27 84 19 (Giuliano)

info@elpeixalplat.com

