
Provacuno reparteix un miler d’àpats

solidaris fets per estrelles Michelin

El menú de fricandó de vedella amb bolets s'ha lliurat a Càritas, la Creu

Roja i la parròquia de Santa Anna

Redacció | Dimecres, 30 de Desembre del 2020, a les 17.11

  

L’organització interprofessional del sector de la carn bovina Provacuno ha
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L organització interprofessional del sector de la carn bovina, Provacuno, ha

repartit aquest dimecres un miler d’àpats solidaris elaborats per estrelles

Michelin. Al moll de Xaloc del Port Olímpic, s’ha formalitzat l’entrega a Càritas,

la Creu Roja i la parròquia de Santa Anna per repartir a persones vulnerables.

Les racions han consistit en un fricandó de vedella amb bolets elaborat per cinc

xefs: Paolo Casagrande, Paco Pérez, JuanLu Fernández, Iván Cerdeño i Joel

Castanyé.

Els cuiners han preparat prèviament aquests àpats als seus restaurants amb els

ingredients donats per Provacuno. “És un any atípic, difícil per a tothom, però

volíem tenir els fogons encesos per ajudar des de les cuines“, afirma Paolo

Casagrande, cap de cuina del restaurant Lasarte, de Barcelona. “En aquestes

dates, volem que tothom pugui degustar aquest gran producte d’alt valor

nutricional que pot reforçar el sistema immunitari”, ha explicat Eliseo Isla,

president de Provacuno.

L’Ajuntament de Barcelona ha col·laborat en la distribució d’aquestes racions

a entitats socials per tal que arribi als col·lectius més necessitats. A l’acte

d’entrega hi ha assistit el primer tinent d’alcalde, Jaume Collboni.

Donacions a hospitals

Provacuno ha estat durant tota la pandèmia fomentant iniciatives solidàries

per als col·lectius més perjudicats per la crisi del coronavirus. Amb motiu de

les festes nadalenques, s’ha dut a terme aquesta acció per a persones sense

recursos. Durant el mes d’abril també es van entregar 2.000 quilograms de carn

a hospitals de Madrid i de Barcelona.

Create PDF in your applications with the Pdfcrowd HTML to PDF API PDFCROWD

https://beteve.cat/estils-de-vida/restaurants-estrelles-michelin-barcelona/
https://beteve.cat/societat/nadal-covid-catalunya-mesures-restriccions/
https://pdfcrowd.com/doc/api/?ref=pdf
https://pdfcrowd.com/?ref=pdf


seccions 

societat

etiquetes 

— coronavirus  — pobresa  — solidaritat

també et pot interessar

Guia de Nadal i covid

Tot el que has de saber de les mesures i restriccions covid a Catalunya per
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l’Apolo: zero infeccions per

covid-19 entre els assistents

30 de Desembre de 2020

la corba, dia a dia
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el més vist

El 2021 s’estrenarà amb fred intens i moviment meteorològic

Curiositats de Barcelona, per Dani Cortijo | QUIZ

Èxit rotund de l’assaig clínic a l’Apolo: zero infeccions per covid-

19 entre els assistents al concert

Coronavirus a Catalunya, última hora: A l’alça els positius

confirmats, amb més de 3.000 al dia

Noves mesures covid-19 a Catalunya, vigents fins a l’11 de gener
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