


La gastronomia 
vallesana
El Vallès Oriental sempre ha estat una 

terra de pas. Aquest anar i venir de 

persones i mercaderies ha aportat a la 

seva cuina una variació de conceptes 

culinaris que, amb les novetats dels 

nostres temps, han configurat una cui-

na de base tradicional plena de pinze-

llades de modernitat. CuinaVO 
Cuina VO és una agrupació voluntà-

ria de cuiners i restaurants del Vallès 

Oriental, una plataforma que pro-

mou i difon les virtuts i singularitats 

de la cuina vallesana. 

Què volem fer?
 • Difondre els productes locals 

de qualitat de la nostra comar-

ca i apropar-los al públic mit-

jançant accions i presentacions 

gastronòmiques.

 • Recuperar la gastronomia local 

i tradicional del Vallès Oriental, 

adaptant-la als nous temps i als 

estils personals dels nostres 

restaurants.

Basem la nostra proposta gastronòmi-

ca en una cuina de territori, de proximi-

tat i qualitat, i promovem així els recur-

sos del nostre territori: els productes 
locals i els productors artesans i de 
qualitat de la nostra comarca.

Treballem per reforçar la vinculació en-

tre cuina i territori, dinamitzant turísti-

cament i gastronòmicament la nostra 

comarca, per tal que la cuina i els pro-

ductes de qualitat en siguin el millor 

ambaixador.

Cuina de territori de la millor qualitat

Cireres a Vallromanes

Oliveres  a la Garriga

 • Treballar conjuntament amb els 

productors locals de la comarca 

per introduir les varietats locals 

en els nostres restaurants, per 

tal d’afavorir la biodiversitat 

hortícola i la recuperació de 

gustos i sabors oblidats.

En els restaurants sempre trobem els 

productes més frescos i més ben selec-

cionats de l’horta, amb la mongeta del 

ganxet com a producte estrella: l’acom-

panyen altres varietats locals de mon-

getes -com la del carall, la rènega i l’or i 

plata- el cigró menut, la col de pell de 

galàpet, els tomàquets de varietats 

antigues del Vallès, l’oli de la varietat 

Vera i altres productes dels horts de la 

comarca. 

A banda d’això, la producció de 

productes alimentaris de 

qualitat com els for-

matges, els vins, 

la mel o la 

fruita seca i 

els embotits 

i les botifarres elaborats 

al Vallès, donen un valor 

afegit a la gastronomia de la comarca.
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