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dedicat :als· bolets
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L'Aucerha iniciat a Puigcerda un curs impartit per micolegs
enolegs dedicat a les diferents varietats de bolets de,tardor,una
iniciativa exitosa en que han participat fins a,85 persones.
c.s.

l'Associació

Universitaria
de Cerdanya (Aucer) va reprendre les seves activitats
amb un curs monografic dedicat als bolets de tardor.
L'activitat, que va tenir lloc
a la sala de 1'Hotel del Prado de Puigcerda, va cobrir
les 85" places que s' oferien,
i que és l' aforament marxim
del recinte. Amb una durada de quatre hores i mitja,
va estar coordinat
per
Montse Dolcet i impartit
pels micólegs cerdans Pere Valiente i Oriol Mercadal i 1'enóleg Antoni Cot,
responsable deIs cursos de
tast de vins a la Universitat
d'Estiu Ramon Llull.
Després de l'exit deIs cursos de foie (ara fa un any) i
d'iberics (la primavera passada), es va oferir la pos.sibilitat de coneixer a fons les
varietats de bolets que es
poden trobar aquesta epoca i les zones de Cerdanya
on es poden trobar. Aquestes claus es van donar a la
El. bolet va ser el protagonista del monografic organitiat per I'Aucer.
part teórica. A la segona
part, la practica, es van tasnomés quatre dies, i la platar cinc plats i unes postres
na web ha funcionat bé peramb el bolet com a protagonista, acompanyats de so- que el 95 per cent de gent
pa, peix i cam. A cada plat s 'ha apuntat per correu
es detallava com es cuinen electrónic". Armengol també va destacar que per prii com es poden maridar
amb diferents varietats de mera vegada hi va haver un
vins. El president de 1'As- nombre significatiu de parsociació, Francesc Armen- ticipants de l' area de 'Barcelona, un 25 per cent del
gol, es va mostrar satisfet
perque "les 85places es van total. El 75 per cent restant·
cobrir molt rapidament, en eren de la Cerdanya.

