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Al llarg de la història s’han suceït moments de carestia o fam, i d’excés o 

abundància, pel que fa a la disponibilitat d’aliments, la qual cosa ha influït de 

manera decisiva en l’evolució de la humanitat. Són diversos els condicionants 

que influeixen en la nostra alimentació: el clima, el medi ambient, la religió, 

els moviments migratoris, les diferències socials, els conflictes bèl·lics o les 

dietes de moda. Aquests aspectes i altres configuren aquesta experiència 

gastronòmica vinculada a la mostra Fams i abundàncies, que reflexiona sobre 

com la gana i la inseguretat han perseguit la humanitat des dels seus inicis.

7es. NITS GASTRONÒMIQUES

DEL MUSEU DE LLEIDA

UN VIATGE PER 
LA HISTÒRIA
DE LA CUINA 
D’APROFITAMENT
SOPARS ELS DIES 8 I  9  DE NOVEMBRE  A LES 21,00 H



Entrants:
 tastets d’història de la col·lecció permanent

Paté d’anxoves vs garum. Copa de vi Sió Pla de Lladoner
Degustació de pans especiats amb sopa sòlida de la Pia Almoina

Trinxat de patata amb cansalada. Copa de vi Siós Les Creus 
Caragols amb samfaina

1er plat
Bacallà amb mel i espinacs

2on plat
Caneló de pollastre

Degustació de tupina de porc

Postres
Moniato amb canyella

Crema dolça de castanyes
Ratafia

Vins
Siós Pla de Lladoner

Siós Les Creus

- Pa i aigua -

MENÚ DEGUSTACIÓ

Preu

35€

 Reser ves

Places l imitades

Cal  reser va prèvia

Les reser ves només es mantindran durant 48h;  s i  en el  termini  esmentat 

no es real itza el  pagament, les  places tornaran a estar  a  la  venda.

 Més informació

www.museudel leida.cat

Tel.973 283075 /  reser ves@museudel leida.cat

Col· labora

El Museu de Lleida, en col·laboració amb l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida, us 

proposa un itinerari gastronòmic per la nostra història amb la finalitat de posar en 

valor la cuina d’aprofitament que al llarg dels segles ha anat configurant  la nostra 

gastronomia. L’experiència fa un recorregut per la col·lecció permanent realitzant 

un tast de plats inspirats en les aportacions gastronòmiques que al llarg del temps 

han fet diverses cultures i que s’han incorporat als nostres receptaris. Tot seguit, ens 

desplacem a la sala d’exposicions temporals per gaudir d’un sopar inspirat en plats 

de referència de la cuina catalana amb un denominador comú: el bon aprofitament 

dels aliments.

La visita serà dinamitzada pel periodista gastronòmic Rafa Gimena (Como Pomona) 

i guiada per l’educador del Museu de Lleida Miquel Sabaté. La cuina i el servei aniran 

a càrrec de professors i alumnes de l’Escola d’Hoteleria i Turisme de Lleida.
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