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Festival do Petisco 2015

O NERBE/AEBAL vai realizar de 04 a 07 de Junho de 2015 a terceira edição do Festival do Petisco, em
Beja.
Depois do sucesso das duas primeiras edições, tanto ao nível da afluência de visitantes como ao nível
dos negócios gerados no certame por parte dos expositores e tasquinhas, pretendemos manter e se
possível aumentar a fasquia. Para tal gostaríamos de contar com a vossa importantíssima participação.
Se

pretender

saber

como

foram

as

últimas

edições,

pode

visualizar

os

vídeos

em

(

http://nerbe.pt/index.php/eventos/festival-do-petisco ).
Este evento consiste numa mostra gastronómica do distrito de Beja, onde vão estar tasquinhas a
representar os vários concelhos.
Durante o certame existirão diversos concursos gastronómicos, nomeadamente: Ex: O melhor petisco
tradicional, e o melhor petisco de autor.
O Festival do Petisco, para além de contar com uma mostra gastronómica, também incluirá uma feira de
sabores com produtos tradicionais (ex: vinho, azeite, mel, pão, queijo, enchidos, ervas aromáticas,
licores e doces entre outros)
Do Festival constará também um programa de animação variado, que vai desde o fado até aos grupos
de música popular.
Durante o evento decorrerão dezenas de actividades, tais como:
-

Concursos

-

Animações de rua com grupos corais e grupos de teatro

-

Show cooking de gastronomia tradicional

-

Colóquios sobre a gastronomia

-

Workshops de cozinha

-

Ateliês para crianças de chocolates, bolos tradicionais e cake design

-

Mostra de livros de produtos alimentares, receituários e alimentação saudável, etc.

Na certeza de que este evento representa uma excelente oportunidade de negócio, de troca de
experiências e contactos, de criação de parcerias e acordos, estamos na fundada expectativa de contar
com a vossa presença. Na verdade, trata-se de celebrar uma tradição gastronómica tão apreciada na
nossa região, e que é transversal a todas as gerações, o que constituirá igualmente uma ocasião de
promover e dinamizar a economia local e regional.
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