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Contingut relacionat :

El Consell Comarcal de l'Anoia, com membre de la Xarxa de productes de la Terra i amb el suport de la Diputació
de Barcelona, ha editat el Calendari de productes de l'Anoia per aquest 2013.
L'Anoia és una comarca rica en productes agroalimentaris; des de sempre ha existit la tradició d'elaborar bons
productes, de qualitat i amb els sabors de la terra i de la nostra cultura, elaborats per les mans expertes dels
artesans i artesanes de la comarca. Una mostra d'ells, són els embotits, vins i caves, formatges, oli, mel o el més
conegut "cigronet" de l'Anoia.
Aquest calendari s'inclou dins del projecte "l'Anoia, del camp a la taula" i amb aquesta acció es vol aconseguir
arribar a promocionar els productes tant de temporada com de continuitat a tota la ciutadania. A més, en el
calendari també s'hi poden trobar les festes d'interés gastronòmic, dites i refranys i altres informacions d'interès.
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