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 Nota de premsa 

Sucs ja té el seu llibre de receptes tradicionals
Ha estat elaborat per l’Associació de Jubilats, el Grup de Dones, el CAP
d’Almacelles, l’ajuntament de Sucs i professionals de l’Agència de Salut
Pública de Catalunya
Diverses entitats han unit esforços per elaborar el llibre La cuina popular.
Receptari de cuina tradicional de Sucs, fruit d’una iniciativa comunitària en la qual
han col·laborat l’Associació de Jubilats de Sucs, el Grup de Dones, el CAP
d’Almacelles, l’ajuntament de Sucs i professionals de l’Agència de Salut Pública
de Catalunya. Es tracta d’un recull de receptes tradicionals aportades per veïns i
veïnes de la població, caracteritzada per la seva gran diversitat gastronòmica. Cal
tenir en compte que Sucs és una localitat de nova colonització, amb gent vinguda
del País Basc, Navarra, Aragó, Andalusia, València i Catalunya.
El llibre inclou també consells d’higiene i conservació dels aliments, informació
nutricional i consells per a persones al·lèrgiques o intolerants. Les receptes
s’agrupen per categories segons el tipus de plat: entrants, primers plats, segons
plats, plats únics, postres o receptes per a ocasions especials.
L’alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, va presidir el passat dimarts 23 d’abril, dia de
Sant Jordi, la presentació del llibre a Sucs, on també hi van intervenir Guillem
Boneu, president de l’EMD de Sucs, Mercè Bieto, subdirectora regional a Lleida i
Alt Pirineu i Aran de la Secretaria de Salut Pública, Joan Gómez, tinent d’alcalde,
Teresa Hernández, cap de servei de promoció de la Salut a Lleida (ASPCAT) i
Julián Gavín, president de l’Associació de Jubilats de Sucs.

Lleida, 29 d’abril de 2019
Us adjuntem una fotografia de grup dels autors del llibre, que es va presentar el
passat 23 d’abril, dia de Sant Jordi, a Sucs.
Si utilitzeu la fotografia, firmeu-la a ©Javi Martin Ajuntament de Lleida.
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