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REALIMÉNTATE 2014

“Hai emocións que veñen do pasado para proxectarse mellor no futuro”

PRESENTACIÓN
REALIMÉNTATE nace o ano pasado da unión da Iniciativa Prato_do e o
Restaurante La Molinera, e preséntase cun formato de xornadas de
reflexión entorno á alimentación e a como entender unha expresión
gastronómica marcada pola nosa orixe.

REALIMÉNTATE achegará a Lalín os días 6, 7 e 8 de xuño a invitados de
excepción que participarán nos diferentes debates, presentacións ou
ponencias que se celebrarán durante as xornadas. Ademáis, o público que
se achegue a Re_Aliméntate poderá degustar unha serie de menús e
tapas elaboradas por cociñeiros como Pepe Solla (Casa Solla), Javier
Olleros (Culler de Pau) ou
Molinera.

	
  

o mesmo Diego López do Restaurante La

REALIMÉNTATE 2014

VENRES: O MOMENTO COMO REFLEXIÓN

O momento actual no que vivimos lévanos irremediablemente a plantexar o
resto dos nosos días dun xeito totalmente distinto ao que estabamos
afeitos.
Comezaremos o REALIMÉNTATE dun xeito lúdico, proxección de curtas
de animación e temática sustentable.
A presentación da “Guía para o descenso enerxético de Galicia” será o
seguinte paso para desfrutar destas xornadas, da mán da Asociación
Véspera da Nada, Manuel Casal Lodeiro será o encargado de contarnos
en qué consiste e o porqué desta guía.
E un bo colofón do primeiro día das xornadas será o menú sustentable que
nos propoñerá Moli.

	
  

REALIMÉNTATE 2014

VENRES

19:30 h.
Proxección de curtametraxes

20:00 h.
Presentación do libro “Guía para o descenso enerxético” a cargo de Asociación
Véspera da Nada.

21:30 h.
Menú SUSTENTABLE, menú desgustación a cargo de Moli onde explicará
como aposta pola sustentabilidade dende a súa cociña

	
  

REALIMÉNTATE 2014

SÁBADO: O LOCAL COMO GLOBAL

De toda reflexión hai que sacar conclusións que nos permitan seguir
avanzando, adaptándonos ao noso novo hábitat. O territorio que nos rodea
debe ter a función de algo máis que de paisaxe, a súa paisanaxe será
quen de respetala?
ULTRA_ALIMENTO responde a esta pregunta co seu facer dende a Praza
de Abastos de Lalín, así que coñeceremos cal é este facer e cales son as
súas intencións. Preséntase como “ o Ultramarinos que leva ó extremo
O_PODER_DO_ALIMENTO”.
No resto de Galicia hai distintos personaxes que están a facer moito por
respetar o medio ambiente, por eso quixemos reunir nunha mesma mesa a
varios deles para reflexionar sobre o futuro de Galicia. Primeiro
escoitaremos brevemente a que se adican cada unhas das persoas que
van conformar a mesa redonda para pasar ó posterior debate sobre o
deseño dun novo futuro para Galicia.
E como non hai mellor xeito de rematar as reunións en Galicia que
comendo, comeremos local, con cociñeiros locais facendo uso de produtos
locais.

	
  

REALIMÉNTATE 2014

SÁBADO

19:30 h.
Presentación Ultra_Alimento.

Debate sobre un novo deseño de futuro para Galicia
José Luis de Arqueixal,
HISTAGRA Grupo de Historia Agraria e política do mundo rural da USC
Lourenzo Fernández Prieto
SEAG Grupo de Aplicaciones Energéticas y Sostenibles da USC
Mª Ángeles López Agüera UNESCO
Banca ética de Galicia, o avogado Gonzalo M. Gesto Quiñoy
José Luis Fernández Pedreira. Avogacía rural de Chantada

21:00 h.
Menú LOCAL, menú degustación a seis máns, Conchi Peiteado, Manuel Garea
e o anfitrión, Moli

	
  

REALIMÉNTATE 2014

O DOMINGO: A ORIXE COMO INSPIRACIÓN

A orixe é a nosa terra, e con ela as tradicions da súa xente, a historia que
crean, os recursos dos que dispoñen e un sen fin de cousas que só nos
deben servir de inspiración.
Un aproveitamento consciente e sinxelo que está nas nosas máns, é beber
auga da fonte, por que non desfrutala? Na cata de augas das fontes de
Lalín veremos como facelo de xeito divertido e dando pautas como dar
este sinxelo paso adiante.
Pero non só a auga acompaña as nosas comidas, Galicia sempre foi terra
de viño e da terra e do viño viranos a falar José Luis Mateus, cómo coidan
a tradición para darlle maior valor ó seu viño.
Tamén aproveitan todo o da súa contorna próxima:
Regal Cerámica de Viveiro, Alfonso Otero Regal e Manolo Gómez
explicaránnos cómo traballan facendo uso dos recursos da súa contorna e
cómo os revalorizan a través do deseño e a innovación.
O terceiro día debe ser finalizado cunha cea de sensacións e para eso hai
que traer ós mellores, Pepe Solla e Javier Olleros cociñarán con Moli, para
presentarnos unha expresión gastronómica inspirada na nosa orixe, todos
os produtos utilizados serán da contorna do Deza.
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DOMINGO

19:30 h.
Cata de augas das fontes de Lalín
Tradición José Luis Mateus

20:30 h.
Presentación línea gourmet experimental de Regal Cerámica a cargo de Manolo
Gómez e Otero Regal

21:00 h.
Menú SENSACIÓNS. Menú degustación a seis máns, Pepe Solla, Javier Olleros
e o Anfitrión

	
  

