
8 i 9 de novembre  

CAP DE SETMANA VIU LA TARDOR!  

AMB TALLER DE CUINA TERAPEUTICA DE TARDOR, 
FOTOGRAFIA I MES.. 

A CAN SORT 

A càrrec de la professora i assessora nutricional M. Pilar Ibern Gavina i Robert Sisteré (fotògraf) 

Taller practic de cuina saludable creativa d’arreu del mon.  

Espai on aprendrem les bases d’una cuina vegetariana terapèutica i creativa, on les espècies i 
els ingredients son autèntiques medecines a la taula diària. 

A cada sessió elaborarem un menú saludable que dinarem tots plegats al migdia de dissabte i 
diumenge. 

També aprendrem tècniques de tall, tècniques posturals, i utillatge de cuina adient. Mentre 
cuinem també coneixerem les propietats medicinals i nutricionals dels ingredients que 
utilitzarem. 

 
MENÚS QUE ELABORAREM I GAUDIREM PLEGATS, 

ALUMNES I ACOMPANYANTS 

DISSABTE 11.00 A 15.00 
AMANIDA DE TARDOR AMB DIAMANTS DE MAGRANA I SALSA  DE MISO  (Depurativa, 
remineralitzant i vitalitzant) 
BRAÇ DE PATATA FARCIT DE BOLETS AMB MUSSELINA D'ALL I OLI 
SEITÁN ANAÏS AMB CREMA DE BOLETS I ROMESCO ( Molt proteic, sense greix i molt energètic) 
BUDING DE BONIATO A LA CANYELLA (Dos versions amb ou i vegana amb agar agar) (energétic, 
regulador del sucre i boníssim) 
 
DIUMENGE 11.00 A 15.OO 
SOPA COMPLETA DE MISO AMB DAIKON I VERDURES DEL MAR (Depurativa, remineralitzant, 
per refredats...) 
FARCELLETS DE SHITAKE I TOFU FUMAT (per gaudir d'un piscolabis molt saludable) 
ROTLLETS DE VERDURES I BOLETS AMB CÚRCUMA  (per gaudir d'un piscolabis amb toc 
japones) 
NIUETS DE SOBRASSADA INFERNAL (Vegana i molt llaminera) 
ARRÒS AL CURRY AMB BOLETS I ESPECIES (especies antinflamatories, i estimuladores del sistema 
inmunològic) 
PASTÍS SUAU DE XOCOLATA AMB NOUS SENSE GLUTEN 
TOT REGAT AMB UN YOGUI TI ENERGÉTIC 
 
TOTS ELS MENÚS ESTARÀN ACOMPANYATS DE TE, AIGUA I VI D'ALELLA 
 
EL VESPRE DEL DISSABTE LA CUINA DE CAN SORT ENS OFERIRÀ TAMBÈ UN MENÚ 
VEGETARIA ADIENT PER L'ESTACIÓ DE TARDOR 
I hi haurà xerrada  especial  amb galetes amorosses vora la llar de foc.... 

 



Tallers concertats: 

Els acompanyants que no realitzin el taller de cuina podran concertar altres activitats: 

•         Taller de fotografia bàsica teòrica i pràctica amb sortida a la natura 

•         Sortides a cavall 

•         Excursions per la zona 

  

 

www.cansort.com 

Informació i reserves a La Cuina de Gavina 

  

telèfon: 635767736 

mail: lacuinadegavina@gmail.com 

 

  

El cap de setmana gastronòmic i creatiu inclou: 

  

Dissabte 

•         recepció dels assistents 

•         taller teòric i practic de 4 hores  

•         dinar el menú elaborat en el taller 

•         tarda lliure per gaudir de l’entorn o dur a terme algun dels tallers concertats 

•         sopar elaborat per la cuina de Can Sort 

•         allotjament en habitació doble compartida 

Diumenge 

•         esmorzar  

•         taller practic i teòric de 4 hores 

•         dinar el menú elaborat en el taller 

•         comiat 



Tarifes:  

•         Cap de setmana gastronòmic i creatiu: 200€ 

•         Acompanyant (sense taller teòric i pràctic): 125€ 

•         Menors de 9 anys (inclou allotjament i tots els àpats): 45€ 

•         Suplement per habitació doble sense compartir: 45€ 

•         Preu habitació doble nit addicional de divendres: 82€ 

•         Classe d’equitació més excursió a cavall: 25€ 

•         Taller teòric pràctic de fotografia (per als acompanyants): 25€ 

  

Maria Pilar Ibern *Gavina 

Tel. contacte: 635 76 77 36 

  

https://www.facebook.com/pages/La-Cuina-de-Gavina/125386017548069 

http://www.lacuinadegavina.blogspot.com.es/ 

http://www.lacuinadegavina.org/ 

 


