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Un taller de cuina apropa el Mercat Central als xiquets i xiquetes de Vila-real
martes, 18 de abril de 2017

Una vintena de xiquets i xiquetes d'entre 5 i 12 anys han participat en la primera edició del Taller de cuina de mercat,
programat per les regidories d'Economia, Joventut i Esports i Salut per tal de fomentar l'educació en hàbits alimentaris
saludables i dinamitzar el Mercat Central. El regidor d'Economia i Joventut, Xavier Ochando, ha estat present a la
primera sessió per conéixer de primera mà la iniciativa, que permet ensenyar els més menuts a seleccionar els productes
a les parades per a després cuinar amb aquests ingredients. "És una oportunitat ideal perquè el Mercat Central siga
durant diversos dies el punt neuràlgic en el qual famílies amb adults i xiquets es donen cita per a gaudir dels millors
productes de qualitat i proximitat i per a seguir generant economia", assegura Ochando.
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Leer más en: http://www.vilareal.es/portal/p_20_contenedor1.jsp?seccion=s_fnot_d4_v1.jsp&contenido=41555&tipo=8&nivel=1400&language=ca&co
dResi=1.
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