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CUINA PER A MANDROSOS  

Dijous, de 19.15 a 21.15 h 
De l’1 al 22 d’octubre (8 hores)
Preu: 35,14 €
Posar-te a cuinar et fa una mandra in-
finita? Deixa’t seduir pels fogons, en 
un tres i no res et trobaràs vivint una 
història apassionant amb la cuina de 
teló de fons. Receptes senzilles, ràpi-
des i per a tots els nivells. 
Professor: Josep Vidal

CUINA CREATIVA  

Dijous, de 19.15  a 21.15 h
Del 29 d’octubre al 19 de novembre 
(8 hores)
Preu: 35,14 €
La imaginació, la innovació i les noves 
experiències són les bases de la cui-
na creativa. Treballarem matèries pri-
meres molt fresques per elaborar uns 
plats que faran que els cinc sentits 
siguin protagonistes a la cuina. 

Professor: Josep Vidal

PASSIÓ PEL BACALLÀ 

Dijous, de 17 a 19 h
Dies 1 i 8 d’octubre (4 hores)
Preu: 17,57 €
A les cuines catalanes se sol dir que 

hi ha un plat diferent de bacallà per 
cada dia de l’any. Us proposem dues 
sessions per aprendre tots els secrets 
d’aquest peix i receptes clàssiques 
amb un toc molt personal.
Professor: Josep Vidal

CUINA DE CULLERA 

Dijous, de 17 a 19 h
Dies 15 i 22 d’octubre (4 hores)
Preu: 17,57 €
Olor i textures que ens fan tornar a 
la infantesa. Els plats d’olla cuinats 
a foc lent, omplen d’aromes les nos-
tres llars quan s’apropa el fred. Farem 
plats tradicionals i modern, perquè els 
plats de cullera no passen de moda. 
Professor: Josep Vidal

CUINA AMB CASTANYES, 
BOLETS I CARBASSES 

Dijous, de 17 a 19 h
Dies 29 d’octubre i 5 de novembre (4 
hores)
Preu: 17,57 €
Quan ve el temps de torrar castanyes, 
els bolets i les carabasses es troben 
en plena temporada. Us proposem 
descobrir receptes originals i gustosa 
amb els tres reis de tardor. 

Professor: Josep Vidal

MENÚ PER FESTES 

Dijous, de 17 a 19 h
Dies 12 i 19 de novembre (4 hores)
Preu: 17,57 €
A poc a poc, l’any va acabant-se i 
s’acosten les dates on ens reunim a 
taula per compartir àpats. Per això, 
aquest novembre us esperem per 
compartir les millors receptes per po-
der elaborar els menús de festa més 
espectacular i deliciosos. 
Professor: Josep Vidal

CUINA JAPONESA

Dimarts, de 19 a 21 h
Del 6 d’octubre al 17 de novembre 
(14 hores)
Preu: 61,49 €
Bon temps, flors, llum, anem a dinar 
fora? Sí, però l’hauràs fet tu. Apren-
drem una de les tècniques més este-
ses al Japó, on la gent passa moltes 
hores fora de casa, per omplir les 
carmanyoles de menjars nutritius i 
equilibrats i amb els acabats cuidats 
i estètics que caracteritzen la gastro-
nomia nipona.  
Professora: Miho Miyata

CUINA – CURSOS EN LÍNIA

Per prevenció davant la Covid-19, tots els cursos de cuina s’oferiran en línia. 

INSCRIPCIONS

Inici de les inscripcions: dimarts 7 de setembre de 2020.

El primer dia en línia a partir de les 7 h.Per internet a través de golferichs.org 
 
      
Extracte normativa tallers centres cívics Eixample: 

· Les places són limitades en totes les activitats.  
· Alguns tallers requereixen material complementari. El suplement s’haurà de pagar en efectiu en el moment de la 
inscripció. Per les inscripcions en línia aquest pagament es farà el primer dia de classe. 
· Un cop realitzada la inscripció no es retornarà l’import de la matrícula, excepte en cas d’anul·lació total del taller per 
part de l’organització.

MAPA

Centre Cívic Casa Golferichs
Gran Via de les Corts Catalanes, 491
08015 Barcelona
Tel. 93 323 77 90
golferichs@golferichs.org 

De dilluns a divendres,
de 10 a 22 h
Dissabtes, de 10 a 14 h

HORARISADREÇA

SEGUEIX-NOSCOM ARRIBAR-HI

golferichs.org
facebook.com/golferichs
twitter.com/ccgolferichs
instagram.com/ccgolferichs

Urgell-L1, Rocafort-L1
Bus H12, 52, V9

Equipament parcialment accessible
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De setembre a novembre de 2020

TALLERS EN LÍNIA 
DE CUINA


