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I JORNADES GASTRONÓMIQUES DE LA RIBERA DE XÚQUER  

Benvolguts companys, benvolgudes companyes, 

El Consorci de la Ribera, dins del Pla de Governança i Dinamització Turística, està preparant 
les Primeres Jornades Gastronòmiques Comarcals de la Ribera, que pretenen posar en valor la 
gastronomia de la nostra comarca basada en els productes km. 0 que en ella es cultiven, a més 
de convertir-se en un referent de la cuina valenciana.  

Aquestes jornades consistiran en la participació de restaurants i d’altres empreses que 
ofereixen visites turístiques de caràcter gastronòmic i que formen part del club de producte La 
Ribera, un riu d’experiències. En aquest sentit, vos convidem a informar els restaurants que 
considereu oportú per a formar part d’aquestes jornades, per a la qual cosa han de preparar un 
menú que incloga almenys quatre dels següents ingredients produïts en la comarca:  

• Caqui 
• Taronja 
• Arròs 
• Mel de taronger 

• Vi o mistela 
• Oli  
• Verdures de les cooperatives o 

productors de la comarca 

Els menús hauran de tindre un preu lliure però que no superen els 30 euros, incloent beguda i 
IVA i caldrà que contemplen la possibilitat de mig menú. Així mateix, els restaurants hauran 
d’oferir aquest menú durant els dies que es realitzen les jornades, incloent caps de setmana, 
però podran escollir entre dinar o sopar. Les dates aproximades, encara per confirmar, seran 
del 25 de novembre al 5 de desembre. 

Els restaurants de la Ribera de Xúquer que vulguen participar i no estiguen adherits al club de 
producte hauran de fer-ho prèviament, emplenant la carta adjunta.  

El Consorci dissenyarà el fullet informatiu amb els menús dels restaurants i s’encarregarà de la 
difusió de les jornades en premsa especialitzada i xarxes socials.  

A causa de la urgència de posar en marxa aquestes jornades abans que finalitze el mes de 
novembre, el termini perquè els restaurants participants envien el compromís de participació en 
les jornades, junt al menú amb el seu preu, és el 18 de novembre.  

Atentament, 

Algemesí, 15 de novembre de 2019 

 

 

Graciela Olivert Cerveró 
Directora de l’Àrea de Turisme 


