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AQUEST DIUMENGE ELS "CAMINS D'OR
LÍQUID AL SEGRIÀ SEC" FAN PARADA A
ALCANÓ

SEGRIÀ TURISME - CAMINS
D'OR LÍQUID - ALCANÓ
Segrià Turisme - Camins d'or líquid Alcanó

Alcanó acollirà la cinquena parada de la 8a edició dels Camins d'or líquid al Segrià
Sec, aquest diumenge 11 de desembre. El lloc de trobada serà el Molí d'oli d'Alcanó on

es degustarà l'oli nou acompanyat de brasa. El Molí ha organitzat visites guiades per
conèixer el procés de producció de l'oli d'oliva verge extra i tot seguit una visita a un
camp d'oliveres per recollir de forma tradicional i mecànica les olives.
Aquesta activitat és especialment atractiva per a ser realitzada en família.
Durant tota la jornada es comptarà amb una intèrpret en llengua de signes.

El projecte
Els Camins d’or líquid al Segrià Sec ens acosten al patrimoni oleícola del nostre
territori: a la cura del fruit màgic de l’arbre; al seu procés d’elaboració; a les qualitats
beneficioses per a la salut; a l’aprenentatge de la identificació del seu sabor, de la seua
textura, de la seua aroma... en definitiva, a la cultura que l’envolta i que ens envolta.
Aquest projecte promou apropar-nos als pobles productors d’oli de la comarca del
Segrià durant els caps de setmana de novembre i de desembre. Acompanyen a la visita
a les cooperatives segrianenques una gran diversitat de propostes turístiques i
culturals que ens permetran conèixer llegendes, racons, paratges i que ens conviden a
experimentar, a tastar, a assaborir el nostre or, l’or del Segrià, l’or fet oli.

El perfil Segrià Turisme el trobeu a les següents xarxes socials:
Facebook (link is external)
Twitter
Instagram
Pinterest
YouTube
< Enrera
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