VISITA GRA JA + CATA DE FORMATGES
En què consisteix?
S'explicarà tota la feina que es fa diàriament: Des del part d’una ovella, passant pel
pasturatge, l'alimentació fins a la transformació de la llet en formatge. Al finalitzar es farà un
tast dels tipus de formatges que elaborem.
Qui la pot fer?
Qualsevol persona adulta. Xiquets, fills, nets gratis!
Visita en grups màxim 10 persones.
Quan es fa?
En hores convingudes trucant al 669 747 697 o 629 023 348.
On?
Al Mas La creu-Barri d'Anroig. Punt de Google—FORMATGERIA ARTESANA LA
PLANETA.
El preu?
8€ per persona. Xiquets gratis.

TALLER DE FORMATGE
En què consisteix?
Vine i gaudeix d'un dia on podràs tindre contacte directe amb la natura. Podràs saber com es
realitza artesanalment el formatge: des de la cria de les ovelles, fins a la lactació, el
magatzematge en lleteres i la típica elaboració tradicional del formatge del Maestrat.
Qui la pot fer?
Qualsevol persona adulta. Xiquets, fills, nets gratis! Grups màxim 10 persones. Cada persona
al finalitzar el taller podrà elegir entre formatge semicurat (1/4 kg), fresc (1/4 kg) o bé brull
(350 gr).
Quan es fa?
En hores convingudes trucant al 669 747 697 o 629 023 348.
On?
Al Mas La creu-Barri d'Anroig. Punt de Google—FORMATGERIA ARTESANA LA
PLANETA.
El preu?
35€ dues persones. Xiquets gratis.

PASTURA AMB ELS GOSSOS
En què consisteix?
Vine a un matí a pasturar amb ovelles, ideal per descobrir com és el dia a dia de la ramaderia
extensiva. Un matí en família, o en grup d'amics i amigues, gaudint de la natura i la seua
tranquil·litat, descobrint un altre ritme de vida i aprenent de la saviesa del pastor. Pasturar no
és fàcil, heu de vindre preparats/es per a l'aventura, on necessitarem encarrilar ovelles perquè
no entren als camps conreats o per barrancs perillosos.
Qui la pot fer?
Aquesta activitat és per DUES PERSONES, tenint en compte que podeu portar a fills/es o
nebots/es de forma gratuïta.
Quan es fa?
Ho farem per diversos torns i podreu escollir entre diverses dates que vos proposarem amb
suficient antelació. Trucant al 669 747 697 o 629 023 348.
On?
Al Mas La creu-Barri d'Anroig. Punt de Google—FORMATGERIA ARTESANA LA
PLANETA.
El preu?
50€ dues persones. Xiquets gratis.

