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Campania de informare și promovare la nivel național a consumului de
carne și produse din carne de oaie ajunge la Ploiești

„Pe-un picior de plai, pe-o gură de rai...”
așa începe cea mai frumoasă epopee păstorească din lume
și odată cu ea, se deschide fereastra prin care poate fi privită
cultura, personalitatea și tradiția românească.

Campania națională de informare și promovare “Alege oaia”, sub coordonarea
Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale împreună cu reprezentanți ai Autorității
Naționale Sanitare Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor și ai Federațiilor /
asociațiilor din sectorul de creștere a ovinelor, lansată la INDAGRA 2017, va continua
pe 11 noiembrie 2017 la Ploiești, unde va fi prezent și Ministrul Agriculturii și
Dezvoltării Rurale, Petre Daea.
Evenimentul realizat cu sprijinul Consiliului Județean Prahova va avea loc pe
platoul din fața Palatului Culturii și are ca scop încurajarea consumului de carne și
produse din carne de oaie. Consumatorii se vor delecta,
gratuit, cu mâncăruri tradiționale din carne de oaie, iar cei
interesați vor putea achiziționa carne de oaie proaspătă
sau preparată, cașcaval, brânză de burduf, cârnați din
carne de oaie și must de la producători autohtoni din judeţ.
Obiectivul final al campaniei îl constituie păstrarea
tradiţiilor locale privind obiceiurile gastronomice de
preparare a cărnii de oaie, creşterea consumului de
produse din carne de oaie, sprijinirea crescătorilor
autohtoni de ovine și înființarea, la nivel naţional, a unei piețe de Gross, iar la nivel
județean constituirea de maganize destinate comercializării cărnii și a produselor din
carne de oaie.
Haideți, pe 11 noiembrie - pe platoul din fața Palatului Culturii Ploiești, să
degustați preparate din carne de oaie! Acestea au calităţi nutriţionale deoasebite,
conținând cantități însemnate de fier, potasiu, zinc devin un aliat bun împotriva stărilor
de astenie.
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