
  

  ACTIVIDADES  2009 “CASA DO  MEL”ACTIVIDADES  2009 “CASA DO  MEL”
                          Goente  -  As PontesGoente  -  As Pontes

-  -  PRÁCTICAS NAS COLMEAS DE AGA - EUME.PRÁCTICAS NAS COLMEAS DE AGA - EUME.
Meses de xuño e xullo, para aqueles que queiran vivir de cerca o mundo das abellas (días de Meses de xuño e xullo, para aqueles que queiran vivir de cerca o mundo das abellas (días de 
campo , cría de raíñas, extracción de xelea real ...).campo , cría de raíñas, extracción de xelea real ...).
Os interesados poden anotarse canto antes para a programación de esta actividade.Os interesados poden anotarse canto antes para a programación de esta actividade.

-28 DE MARZO28 DE MARZO ás 16 h.DÍA DA CALIDADE DO MEL. Procederase á explicación dos  ás 16 h.DÍA DA CALIDADE DO MEL. Procederase á explicación dos 
diferentes parámetros analizados, os meles que se presentaron á cata e entregaranse os diferentes parámetros analizados, os meles que se presentaron á cata e entregaranse os 
resultados a todos os participantes.resultados a todos os participantes.
Convócanse para este día a aquelas persoas que foron Convócanse para este día a aquelas persoas que foron á viaxe a Portugalá viaxe a Portugal o pasado ano no mes  o pasado ano no mes 
de agosto, xa que se proxectará un vídeo relacionado coas actividades realizadas, así como a de agosto, xa que se proxectará un vídeo relacionado coas actividades realizadas, así como a 
visión das fotos máis salientables da viaxe.visión das fotos máis salientables da viaxe.

19 DE ABRIL19 DE ABRIL ás 16 h OBRADOIROS DE CERA E COSMÉTICA CON PRODUTOS DA OBRADOIROS DE CERA E COSMÉTICA CON PRODUTOS DA 
COLMEA: CHAMPÚS E XELES.COLMEA: CHAMPÚS E XELES.

-CURSO DE FRUTICULTURA,CURSO DE FRUTICULTURA, apuntarte canto antes. Será nos meses de novembro,  apuntarte canto antes. Será nos meses de novembro, 
decembro e xaneiro, un día cada semana.decembro e xaneiro, un día cada semana.

- - X  XORNADAS APÍCOLAS DO EUME: 23, 24 e 25 DE OUTUBRO: Cociñando con mel. 
FEIRA DO MEL EN AS PONTES.
•Día 23 de outubro pola tarde. “Mel na cociña galega”. Charla con demostración de 
utilidades do mel con produtos da comarca.
Monitor.-  Antonio Díaz Calvo, propietario do restaurante Andarubel (Fragas do Eume)
•Día 24 de outubro. Cata de meles durante todo o día con distincións para o mellor mel claro 
e mellor mel escuro. 
Presidente da cata.- Antonio Bentabol Manzanares, director de La Casa de la miel de 
Tenerife e experto en catas de mel.
•Día 25 de outubro. “Cociñando con meles de Tenerife” 
Monitor.- Pedro Rodríguez Dios, coñecido restaurador e coautor da publicación Cocinando 
con mieles de Tenerife. 
Presentación de pratos elaborados con mel. 
NOTA ACLARATORIA: é importante comunicar a asistencia a estas actividades para 
programar ditos actos, co obxectivo de ter unha mellor organización dos mesmos.

INFORMACIÓN NA CASA DO MEL, TELF.- 661 003 616

           HORARIO  DE APERTURA   “ CASA  DO  MEL”
         SÁBADOS  e  DOMINGOS de 16,00 h a 21,00 h.
VISITAS CONCERTADAS CHAMANDO Ó TELF.- 661 003 616


