
	  

	  

	  

	  

	  

           Conferència de Premsa  -  Exposició i Degustació de Productes 
 

Dimarts, 17 de desembre. Centre Directiu de Mercabarna.11h  
 
Els Majoristes de Fruita i Hortalisses, i Peix i Marisc de Mercabarna 
informaran de les previsions de venda i tendències de consum dels 

aliments més típics per a aquest Nadal  
 

Presentació dels menús Nadal 2013, de 13 i 15 €, amb els productes més 
tradicionals del Nadal, amb presentacions per sorprendre la família 

 
Barcelona, 3 desembre 2013.- Sota el lema “Viu la il·lusió del Nadal a la Taula”,  

els Gremis Majoristes de Fruites i Hortalisses, i Peix i Marisc de Mercabarna 
informaran de la previsió de comercialització dels productes més típics i tendències de 
consum per a aquestes festes. La conferència de premsa comptarà amb l’assistència 
dels presidents dels Gremis Majoristes de Barcelona a Mercabarna de Fruita i 
Hortalisses, i Peix i Marisc, Casimir Llorens i Leandro Serra, respectivament. La 
cita serà el dimarts, dia 17 de desembre, a les 11h del matí, al Centre Directiu de 
Mercabarna. 

 
L’acte comptarà també amb la presència dels presidents del Gremi Provincial 

de Detallistes de Fruites i Hortalisses de Barcelona, i del Gremi de Peixaters de 
Catalunya.  
 

A més, també es presentaran dos menús festius “Nadal 2013”, bé de preu – 
13 i 15 € - i d’alta qualitat, amb els aliments més típics d’aquestes dates. Les dues 
propostes, fàcils de fer, estan pensades per sorprendre els comensals amb una 
presentació creativa dels productes tradicionals i de temporada, en verdures i 
fruita, peix i marisc. Les receptes han estat elaborades pels professors de l’Escola 
d’Hoteleria i Turisme, CETT, i estan avalats per la Fundació Dieta Mediterrània.  
 

Els Gremis Majoristes intensificaran aquestes Festes, per segon any 
consecutiu, les aportacions solidàries de producte fresc als col·lectius més 
desfavorits. En aquesta ocasió aportaran els aliments per al Dinar de Reis de 200 
persones usuàries de menjadors socials. Ambdós Gremis col·laboren molt 
activament des del 2002 amb donacions de producte fresc al Banc del Aliments. 

 
La presentació es completarà amb una àmplia exposició de producte i 

degustació per als assistents. 
 

Esperem comptar amb la vostra assistència 
Agenda:  
Dia:  Dimarts, dia 17 de desembre de 2013 
Lloc:  Sala d’actes. Centre Directiu de Mercabarna, carrer Major, 76 – 1a planta. 
Hora:  11h.                     
Més informació: Elisabet Carvajal tel: 646220268  ecarvajal@assocome.com 

http://www.lafestaalataula.com    http://www.twitter.com/assocome  
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