Amb gust de tòfona
Sortida tofonaire amb esmorzar i dinar per a una persona

Una experiència adreçada als amants de les tòfones que vulguin
descobrir com es busquen i degustar un bon menú de tòfona

DIA
Organitzem sortides tofonaires els
7 dies de la setmana. Contacteu
amb nosaltres per concretar el dia a:
temps@tempsdetofona.com

INDUMENTÀRIA
Cal portar calçat còmode per caminar. No es tracta d’una sortida complicada ni implica caminar massa.
És important vestir amb colors foscos per passar desapercebuts dins de la
natura. Eviteu colors estridents o fluorescents.

HORARI
Sortida: 8:00h
Arribada: 12:30h (aprox.)

QUÈ FAREM?
––– Sortirem a les 8:00 del punt de trobada i ens dirigirem a indrets on hi
ha tofoneres, enmig dels boscos d’alzinars i rouredes d’Osona. Ens acompanyaran els nostres gossos.
––– Descobrirem junts els secrets del bosc i us ensenyarem a llegir els rastres que ens deixa la terra. Compartirem anècdotes i secrets del nostre ofici.
––– Us explicarem com i on neixen les tòfones, com ens hem de moure pel
bosc per trobar-les, com podem reconèixer una tofonera, com saber si hem
trobat una bona tòfona i com podem cuinar-la.
––– Veurem treballar els gossos en directe i, si hi ha sort, podreu extreure
vosaltres mateixos les tòfones!
––– A mig matí farem un esmorzar de pagès enmig del bosc amb productes
de proximitat elaborats a la comarca.
––– Independentment de si hem trobat tòfones o no, en tindrem a disposició dels clients que vulguin comprar-ne. (Les tòfones extretes durant la
sortida seran propietat de Temps de tòfona).
––– Cap al migdia (al voltant de les 12:30) tornarem a ser al punt de trobada.
––– A continuació us podreu adreçar al restaurant escollit per degustar el
menú de tòfona.
––– Els restaurants proposats tenen gran prestigi en la cuina d’aquest fong.

LLOC DE RECOLLIDA
Un punt de la comarca d’Osona a
concretar amb el client
GRUPS
La sostenibilitat del bosc i el bon
treball dels gossos només són
possibles amb grups reduïts de
mínim 2 persones i màxim 6. Per
grups més grans consulteu-nos
TRANSPORT
Ens desplaçarem amb els vehicles
de muntanya de l’equip de Temps
de tòfona

Durant la sortida no està permès portar animals de companyia.

tempsdetofona.com
temps@tempsdetofona.com
+34 650 085 815
SEGURETAT I CLIMATOLOGIA
La sortida inclou una assegurança per persona.
Si des de Temps de tòfona considerem que les condicions climatològiques no permeten realitzar la sortida, acordarem una altra data per realitzar-la sense cap cost extra pel client.
El val d’aquesta experiència caducarà un cop finalitzada la temporada de tòfones vigent (1 desembre a 15 març).
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Imprimeix i retalla aquestes
targetes i utilitza-les per
regalar l’experiència.
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