Xarém com Conquilhas candidato a Maravilha da Gastronomia
O Xarém com Conquilhas, um dos 21 pratos candidatos a Maravilha da
Gastronomia e o único representante do Algarve, foi promovido através do
programa Verão Total, da RTP1, que deu a conhecer a milhões de portugueses
esta delícia gastronómica.
Aquele que antes era considerado um ‘prato dos pobres’, feito à base de
farinha de milho, está cada vez mais de regresso à mesa dos algarvios e agora
dá que falar com esta presença entre os finalistas às Maravilhas da
Gastronomia. O Xarém com Conquilhas é um prato muito apreciado por todos
os algarvios em geral e também cada vez mais conhecido dos visitantes desta
zona do Algarve.
Para Luís Segadães, Presidente das 7 Maravilhas, depois das outras
competições, a escolha da Gastronomia foi óbvia, uma vez que é um
património nacional de elevada qualidade e apreciada por todos os
portugueses. “Contam-se pelos dedos de uma mão os países com verdadeiro
capital de perenidade, para falar do património gastronómico, como só Portugal
tem. De Norte a Sul, do Litoral ao Interior e nas Ilhas, Portugal oferece uma
grande diversidade de paladares, para todas as bocas, para todos os gostos.
As artes culinárias constituem um património intangível, testemunho da nossa
identidade cultural. Este reconhecimento das artes culinárias cria uma forte
responsabilidade no que respeita à defesa da sua autenticidade, bem como à
sua valorização e divulgação, tanto no plano interno quanto no plano
internacional, constituindo um factor de atracção turística com grande
importância
económica”,
referiu
aquele
responsável.
Os portugueses podem votar na iguaria que se pretende seja uma das
Maravilhas da Gastronomia: o Xarém com Conquilha. Para isso basta aceder a
www.7maravilhas.sapo.pt, ligar para o 760 302 709 ou enviar um sms para o
número 68933 e marcar o código 709.
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