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Arrels neix amb la ferma voluntat de reunir la flor i nata de la 
producció artesana i la cuina menorquina. 

Arrels serà durant dos dies l’àgora de la cuina, amb xefs 
menorquins i forans explicant productes, tècniques i receptes. 
Mostrant al món què és la cuina menorquina, quins són els 
ingredients tradicionals i els nous, el motor de dinamització 
econòmica que representen i l’atractiu turístic que contenen. I 
com una salsa, la maonesa, ha esdevingut icona universal. 
Menorca té cuina i dieta, un territori únic reserva de biosfera i 
una manera de viure saludable. 

Perquè Menorca té de tot, a Arrels hi seran tots:

- Pagesos que cultiven varietats ancestrals d’hortalisses i 
fruites.

- Els que han recuperat el cultiu d’oliveres centenàries i 
produeixen oli d’oliva de la millor qualitat.

- Com a bona illa formatgera que és Menorca, a Arrels hi 
haurà els millors formatges.

- Vins, de vinyes velles i nous cellers amb caràcter 
mediterrani. 

- El peix de pesca de proximitat, estacional i sostenible, 
tindrà taulell a Arrels. 

- Arrels posarà llum, també, als petits tresors gastronòmics 
amagats a l’illa, de la flor de sal de Fornells a les tàperes, de 
la mel al gin...



Arrels són sabors i és saber. Per això hi tindran protagonisme 
els artesans i els que practiquen oficis del paladar; xarcuters 
i forners, entre altres, exerciran gastronomia d’obrador. I els 
pastissers i confiters, capítol a banda, perquè el dolç és la nineta 
dels ulls de la bona taula.

A Arrels, el visitant pot:
- Aprendre a les sessions de cuina en directe 
- Tastar els millors productes de proximitat que oferiran  els 

expositors 
- Comprar directament al productor





DATES
29 i 30 d’abril de 2017

LLOC
Recinte Firal de Menorca

HORARIS
Dissabte de 10:00 h a 21:00 h
Diumenge de 10:00 h a 21:00 h

LA FIRA
Està formada per una acurada selecció de productes i productors 
de qualitat. L’entrada té un cost de 3 € i inclou 3 tiquets de 
degustació de productes que ofereixen els expositors. També es 
pot comprar directament el producte al productor.

PÚBLIC 
Arrels està pensada per als amants de la gastronomia i els bons 
productes; també per al públic que prioritza els productes locals 
i per als que prefereixen la compra de productes amb qualitats 
dietètiques i saludables.



LES ACTIVITATS
A més de l’espai firal, Arrels té tres espais d’activitats:

- AULA DE CUINA
  Demostracions  de cuina en directe
  PREU: gratuïtes per als visitants de la fira

- AULA DE TAST
  És l’espai reservat per a les activitats dels expositors.  

S’hi fan tasts i maridatges dels productes presents a la 
fira. 

  PREU: 1 €. Inscripcions a l’entrada del recinte

- AULA INFANTIL
  L’espai on els més petits poden gaudir d’activitats 

pedagògiques. 
  PREU: 2 €. Inscripcions a l’entrada del recinte



PROMOU:
CONSELL INSULAR DE MENORCA 
Departament d'Ocupació, Projecció Econòmica, Joventut i Esports
T. 971 35 68 68

ORGANITZA:

T. 93 883 30 45
info@produccionsgastronomiques.com

www.firaarrels.com
#firaarrels17

PEP PALAU, VON AREND & ASSOCIATS


