Diversitat regional - Motor de la nostra cultura alimentària
comuna" el dimecres 14 de novembre de 2018 al castell barroc de
Mannheim, Saló dels cavallers (Rittersaal), 68161 Mannheim
Bismarckstraße
Programa
9:00 h

Cafè de benvinguda al saló del jardí (Gartensaal) del castell barroc de Mannheim

10:00 h

Discurs d'obertura
Winfried Kretschmann Diputat al Parlament del Land (MdL) i Ministre President de BadenWürttemberg
Taula rodona amb la secretària d'Estat Theresa Schopper (Ministeri d'Estat), la secretària
d'Estat Gisela Splett (Ministeri d'Hisenda), el ministre Peter Hauk (MdL, Ministeri del Medi Rural i
la Protecció del Consumidor) i l'alcalde Felicitas Kubala (ciutat de Mannheim)
Idea clau "Diversitat regional - Motor d'una cultura alimentària sostenible"
Jörg Geiger, fàbrica de Jörg Geiger a Schlat
Cerimònia de lliurament del premi "Ambaixador del plaer de Baden-Württemberg 2018"
pel ministre Peter Hauk, Diputat al Parlament del Land (MdL)

12:30 h

Dinar i Genussmeile o “milla de la delectació” al saló del jardí (Gartensaal) amb productes
regionals, indicacions geogràfiques protegides i denominacions d'origen de les quatre regions
(vegeu la pàgina posterior)

14:15 h

Taula rodona "Diverses cultures alimentàries europees - el que ens connecta i ens
desafia!".
- Fabio Rolfi (sol·licitat), ministre d'Agricultura, Alimentació i Biodiversitat, Llombardia
- Marie Claire Terrier, consellera regional d‘Alvèrnia-Roine-Alps
- Carmel Mòdol, director general d'Alimentació, Qualitat i Indústries Agroalimentàries,
Catalunya
- Peter Hauk (MdL), ministre del Medi Rural i la Protecció del Consumidor, Baden-Württemberg

15:15 h

Presentació de projectes regionals destacats de:
- Alvèrnia-Roine-Alps - N.N.
- Catalunya - "L'oli d'oliva té un futur (títol provisional)”
- Llombardia - Programa "Tasteu els Alps i Educació nutricional a la Llombardia”

Fi de l’esdeveniment a les 16:00 h amb cafè i rebosteria al saló del jardí (Gartensaal)
Visita del castell opcionalment a partir de les 16:30 h (durada aproximada de 30 minuts, amb traducció;
inscripció obligatòria)
Moderador: Markus Brock

Ministeri del Medi Rural
i la Protecció del Consumidor

Ministeri d’Estat

www.genussgipfel-bw.de
Adreça GPS: Aparcament del castell de Mannheim: Bismarckstr. 10 68161 Mannheim (Alemanya)

