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Realització

Més informació: agricultura.gencat.cat

Presentació i objectius

Professorat

Inscripcions

Formació d’introducció teòric-pràctica al món del sushi.
Plantejat des de les bases, com el tractament de l’arròs i dels peixos a
utilitzar i seguit de la preparació de diferents tipus de sushi, de sushi fusió i
altres plats amb el peix cru com a base.

L'objectiu del curs és que els alumnes segueixin tot el procés: des del
coneixement de les bases fins a la finalització del sushi; veurem i
treballarem totes les seves fases.
La idea és oferir un aprenentatge que permeti als alumnes disposar d’un
criteri bàsic que els ajudi a crear i elaborar, sobre la base dels plats
mostrats al curs, altres propostes amb altres ingredients, segons els seus
gustos i els productes de temporada.

Marc Rodríguez, chef i assessor gastronòmic. 

Lloc: 
Escola Agrària Empordà. 
Finca Camps i Armet s/n, 
17121 Monells.

Calendari: 
Dies 10, 11 i 12 de Maig

Horari: 
Sessió Online 8:30 a 11:30 h
Pràctiques  8:30 a 14:30 h

Durada del curs: 
15 h

Podeu inscriure-us-hi a l’Escola Agrària de l’Empordà a 
través de l’enllaç:
https://forms.gle/RXdHfjLAri2tjXh9A
Coordinador: 
Gerard Alexandre, telèfon 972630123, 
a/e: gerard.alexandre@gencat.cat
Cost del curs: 
Dret d’inscripció: 32 €

La realització de les sessions presencials al calendari del curs, queda 
condicionada a les mesures establertes en matèria de salut pública per la 
COVID-19.

Mascareta obligatòria i declaració responsable

https://forms.gle/RXdHfjLAri2tjXh9A
mailto:monica.pascual@gencat.cat
https://web.gencat.cat/ca/activem/
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Programa

SESSIÓ 1, dl. 10 de maig (teoria en línia) 
8:30 - 11:30 h ESTRIS:

Bullidora d’arròs, estoreta de bambú, ganivets, pinces de desespinar peix, bufador
ARRÒS:
Tipus d’arròs, cocció i refredat
PEIX:
Tipus de peix, qualitat, elaboració i preparacions
TALL:
Tipus de tall
SUSHI:
Tipus de Sushi tradicional, Sushi fusió
SALSES:
Tipus de salses, receptes
TOPPINGS:
Complements, guarnicions

SESSIÓ 2, dm. 11 de maig (pràctica)
8:30 - 14:30 h PREPARACIÓ DE L’ARRÒS

NETEJA I PREPARACIÓ DEL PEIX
ELABORACIÓ DE SALSES

SESSIÓ 3, dc. 12 de maig (pràctica)
8:30 - 14:30 h ELABORACIÓ DE PLATS FINALS

(SUSHI, SASHIMI, TARTAR, USUZUKURI, SUSHI FUSIÓ, TATAKI..)

Per a poder seguir les sessions en línia, caldrà tenir una bona connexió.

Les sessions pràctiques es faran a l’Escola Agrària de l'Empordà. Els dies proposats 
per aquestes sessions quedaran condicionats a la situació de la pandèmia.


