


La Gastronomia a la Seu Universitària de la Marina - Benissa és un cicle de conferències que ens 
acosta a la gastronomia a través d’un recorregut per la història de l’alimentació de la mà d’experts en 
diferents matèries. Acompanyat, a més, d’una exposició sobre espècies i herbes culinàries.
Les conferències es recolzen en els nostres costums culinaris, en els productes, en la indústria agroali-
mentària i els espais arqueològics que hi estan relacionats.
Al mateix temps que descobrim el perquè dels nostres hàbits alimentaris i la dieta mediterrània, ens 
endinsem en la intrahistòria de les civilitzacions que van habitar els nostres pobles i ciutats.
 
Organitzat pel Secretariat de Seus del Vicerectorat de Cultura de la Universitat d’Alacant en col·laboració 
amb el Centre de Gastronomia del Mediterrani GASTERRA, la Càtedra Carmencita d’Estudis del Sabor 
Gastronòmic i Seu Universitària de la Marina.

30 setembre 20.00 h
MICOLOGIA: EL COMPLEX MÓN DELS BOLETS

Els bolets formen part del patrimoni gastronòmic de la cuina de tardor del Mediterrani. En 
cada zona hi ha espècies preferides, buscades i valorades gastronòmicament, a pesar que 
tot sovint són unes perfectes desconegudes.
Ponent: Segundo Ríos. Professor Universitat d’Alacant. Director de l’Estació Biològica i Jardí 
Botànica de Torretes.

21 d’octubre 20.00 h
ELS SECRETS A L’HORA DE DISTINGIR VINS

Ets aficionat als vins però no saps per quin decidir-te a l’hora de comprar? Un professional 
ens explicarà els seus trucs per a seleccionar els millors vins i ens parlarà de les últimes 
tendències en el món vinícola. Què hem de saber, en què ens hem de fixar i on podem 
buscar informació.
Ponent: Paco Teuler Tormo. Winemultiverse.

11 de novembre 20.00 h
RECUPERACIÓ DELS TRADICIONALS HERBERS

Les plantes aromàtiques procedents de les muntanyes alacantines, en sàvia proporció i 
ben combinades, han donat lloc a una varietat de receptes d’herbers que actualment po-
sen el punt final a les menjades, però que tradicionalment han sigut preparats medicinals 
associats a malalties locals, d’ací la seua gran diversitat. Vanessa Martínez ha dut a terme un 
complet treball de recerca i recopilació d’aquestes begudes tradicionals.
Ponent: Vanessa Martínez Francés, investigadora del CIBIO, Universitat d’Alacant.

25 de novembre 20.00 h
COQUES I MINXOS, TRADICIÓ GASTRONÒMICA

Les coques constitueixen un destacat apartat gastronòmic a la Comunitat Valenciana que 
sorprèn per la seua varietat. Són un producte en aparença senzill, bàsic, de subsistència. 
Pel seu valor nutricional i per la facilitat de conservació dels seus ingredients han format 
part de l’alimentació de generacions de valencians. S’han consumit en l’esmorzar de mitjan 
matí, com a aperitiu, com a primer plat o com a berenar. 
Ponent: Pep Romany. Propietari del restaurant coqueria Pont Sec


