
Fira Europea  

de l Formatge
Plaça de la Lira 
Degustació i venda de  formatges locals i europeus

1 i 2 d ’octubre  
de 2016

Participants
Formatges del Ripollès: Mas el Lladré, Roura Soler, Muuu Beee, Palou, Pujol Orra.
Formatges europeus: Queseria Aramburu (DO Idiazábal), Binisegui Vell i Nou (DO Maó-
Menorca), Dña. Francisca (DO Torta del Casar), Los Puertos (DO Cabrales), Peñamellera Alta, 
Queijo (DO Beira Baixa-Portugal).
Bar la Lira: Cervesa la Minera i Celler.

Programa
Dissabte 
 10.30-21 h Degustació i venda de formatges
 11 h Inauguració de la Fira
 16.30-19 h Taller infantil de globoflèxia
 19 h Tast guiat de formatges i maridat amb vins a càrrec d’Isaac Gelabert (*)
 Durant tot el dia Food Truck “La Tartana” de productes del Ripollès.
 A la tarda animació musical i inflables per als infants
Diumenge 
 10.30-14 h Degustació i venda de formatges
  Inflables per als infants
 12 h Taller infantil d’elaboració de formatges (*)
 (*) Cal inscripció prèvia al tel. 972 71 41 42 ext. 129 (Carla) o bé firaeuformatge@gmail.com

Tiquet degustació 5 €
Inclou 4 degustacions a escollir entre formatges i/o beguda, val descompte per a inflables, 
menú restaurants col·laboradors i 50% descompte en les visites guiades al Museu Etnogràfic 
i a la Farga Palau.



ACTIV ITATS
Tast guiat de formatges i maridat amb vins:
Dirigit i comentat pel gastrònom Isaac Gelabert. Els formatges del tast així com els vins 
estaran presents a la Fira. Té un cost de 10€ i cal inscripció prèvia 
(tel. 972714142 ext. 219 Carla o bé firaeuformatge@gmail.com) 
Places limitades. Tindrà lloc a la Sala Marià Font (plaça de la Lira)

Taller infantil d’elaboració de formatges:
Paula Fonollà, formatgera, ensenyarà a elaborar formatges. Els infants de 5 a 10 
anys podran participar en l’elaboració de mató.
Activitat gratuïta però amb inscripció prèvia (tel. 972714142 ext. 219 Carla o bé 
firaeuformatge@gmail.com) 
Places limitades. Tindrà lloc a la Sala Marià Font (plaça de la Lira)

Visita guiada al Museu etnogràfic de Ripoll i a la Farga Palau
Preu 4€. Gratuït per a menors de 12 anys
Horaris:
Dissabte: Farga 11 h i Museu 12 h i 17 h.
Diumenge: Farga 11 h i Museu 12 h 
Inici en tots els casos a l’entrada del Museu etnogràfic plaça abat Oliba s/n

Taller de globoflèxia per a infants
Dissabte: De 16.30 a 19.30 h a la plaça de l’Escorxador. Activitat gratuïta

Inflables
Dissabte tarda i diumenge matí a la plaça Sant Eudald. Preu 2 €

Food Truck “La Tartana”
Degustació de productes del Ripollès. Dissabte a la plaça de l’Escorxador


