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Revaloritzar el producte de Menorca mitjançant l’alta gastronomia
Sílvia Anglada i Toni Tarragó,
restaurant Es Tast de na Sílvia.

Què és Fra Roger? 

Fra Roger és una associació de gastronomia i cultura, on intentem desenvolupar programes per 
difondre  la  cultura  gastronòmica  de la  nostra  illa.  Dins  l’associació  hi  ha representants  de 
diferents àmbits,  des de periodistes a cuiners, aficionats,  bloguers, i  estem en contacte amb 
persones interessades amb l’àmbit de la recerca gastronòmica. 

En el primer any de vida es va dur a terme tot una sèrie d’actes al voltant d’una de les salses 
universals i bàsica de la cuina, la salsa Maonesa, i es va deixar ben clar que la salsa és nascuda 
a  l’illa;  el  nostre  amic  Pep Pelfort,  del  Centre  d’Estudis  Gastronòmics  de Menorca,  ha fet 
referència en repetides ocasions.

En aquest segon any ens volem centrar més en la 

Valorització del Producte Local de Menorca a través de la Gastronomia

Aquest projecte pretén posar en valor el producte de Menorca com element  essencial  de la 
gastronomia  per  mitjà  d’accions  d’estudi,  d’experimentació  i  de  divulgació,  tant  entre  la 
població com en el sector turístic, de la cultura alimentària i del patrimoni culinari de Menorca. 
Es tracta de situar el producte de Menorca i les varietats locals en el lloc que li correspon a la 
cadena de valor de la gastronomia,  que parteix dels ingredients i  productes bàsics, que són 
sotmesos a un procediment d’elaboració per aconseguir un resultat que té un valor superior a la 
suma del valor dels elements que el composen, i pel que el consumidor està disposat a pagar un 
preu.

Activitats projectades:

1)  Cicle de Conferència / col·loqui / debat

A títol indicatiu, sobre “Alimentació i cultura”; “Producte de Menorca: varietats locals i/o 
producte  d’aquí”;  “La  gastronomia:  producte  i  procediment”;  “Turisme  i  gastronomia: 
cultura, producte i desenvolupament territorial”...

2)  Jornades de cuina de proximitat o de quilòmetre zero

Taula rodona sobre la cuina de proximitat o de quilòmetre zero i exposició de casos reals 
d’èxit, de restaurants que ho apliquen. Menús de proximitat que oferiran els restaurants que 
es vulguin acollir a les jornades, durant tot un cap de setmana. Seran menús a preu tancat i 
estaran  elaborats  íntegrament  amb producte  de Menorca.  Visita  a  empreses  productores 
(explotacions  agrícoles,  ramaderes,  pesqueres)  i  transformadores  (cellers,  centres 
d'elaboració i venda de productes autòctons, etc.) de producte de Menorca. 

 Amb el suport  de



3) Elaboració d'un document estratègic

Com a conseqüència dels estudis, les anàlisis i els debats duits a terme, els coneixements 
adquirits, i l’experimentació posada en pràctica durant el procés, es realitzarà una jornada de 
conclusions entre un grup d’experts i agents locals (persones, empreses i entitats) implicats 
i/o que hi hagin intervingut, per tal d’elaborar un document estratègic, que serveixi de font 
d’informació  i  coneixement  per  a  guiar  les  actuacions  i  polítiques,  tant  públiques  com 
d’empresa  o  associatives,  tendents  a  anar  avançant  en  la  valorització  del  producte  de 
Menorca com a base de la nostra gastronomia i del nostre patrimoni culinari, com a senya 
d’identitat, com a valor cultural i com a recurs turístic. 

4) Accions d'informació i comunicació

Tot el projecte requereix accions d’informació, comunicació i publicitat, tant pels mitjans 
convencionals  com per  internet  i  les  xarxes  socials.  Es  contempla  tant  la  realització  de 
cartells, fullets, anuncis, suports audiovisuals (vídeos), etc.,  com el disseny i execució de 
campanyes i accions de comunicació. 

5)  Cas real: Es Tast de na Sílvia

El nostre restaurant, Es Tast de na Sílvia, com a únic restaurant ecològic certificat, Slow 
Food i Km 0. Sabem que unint sinergies és possible, ja què des que vam consolidar el nostre 
projecte així ho hem fet. No és fàcil, però any rere any la gent està més sensibilitzada amb el 
medi ambient. Pesca sostenible, tractar directament amb els productors, pagar un preu just i, 
dins del possible, recuperar productes autòctons no transgènics...

Dades de contacte i/o per a més informació: 

 

Fra Roger

 fraroger@gastronomiamenorquina.com 

 facebook.com/pages/Fra-Roger

 http://gastronomiamenorquina.com/ 

 twitter.com/frarogermenorca  

Es Tast de na Sílvia

 http://estastdenasilvia.com

 facebook.com/EsTastDeNaSilvia

 twitter.com/tastsilvia
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