Torna Arrels, la fira del producte local i cuina de Menorca
La Fira Arrels es consolida en una tercera edició els dies 6 i 7 d’abril
El Departament de Projecció Econòmica del Consell Insular de Menorca confirma una
tercera edició de la Fira Arrels. El cap de setmana 6 i 7 d’abril el recinte firal de Maó es
convertirà, per tercer any consecutiu, amb l’àgora de la cuina menorquina i el producte
local.
Enguany Arrels arrenca amb la seguretat d’igualar i superar l’èxit de les edicions
passades, tant pel que fa al nombre d’expositors com de visitants. Un cap de setmana
replet d’activitats que pretén concentrar la millor producció artesana i la qualitat de la
cuina de Menorca . Un espai que permetrà establir sinergies entre productors i cuiners
i que suposa una oportunitat per a la dinamització econòmica del sector.
D’aquesta manera la Fira Arrels es consolida en una tercera edició després del gran èxit
de públic i participació de productors en les dues edicions anteriors. Així, Arrels no
només s’ha convertit en la festa anual del producte local, sinó en una oportunitat per
a la promoció de la producció i la cuina de Menorca. Convertint-se amb un aparador de
la diversitat i la riquesa tant del producte menorquí com de tota la tradició que el manté
viu.
Durant el cap de setmana 6 i 7 d’abril els productors mostraran els seus productes als
visitants que els podran tastar a més de comprar directament al productor. A més, Arrels
també comptarà amb l’Aula de Cuina per on passaran cuiners locals i forans que
elaboraran receptes en directe; l’Aula de Tast, un espai d’aprenentatge on tindran lloc
degustacions, xerrades i maridatges de productes de la fira i; els més petits també
podran aprendre a l’Aula Infantil.
L’edició passada, Arrels va superar les seves expectatives amb un augment del nombre
d’expositors, un total de 43, i amb un rècord d’assistents; unes 4.500 persones. Es van
vendre més de 20.000 tiquets de degustació. La fira va tenir repercussió a mitjans
d’àmbit nacional posicionant Menorca i els seus productes agroalimentaris en l’àmbit
del turisme gastronòmic.

