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SORTEIG GENER: Tres visites
guiades amb tast a la formatgeria
Tros de Sort!
Hi participaran tots els subscriptors del diari que s'hagin donat d'alta abans del
25 de gener | Uneix-te a la comunitat de Pallars Digital per només 3? al mes i
participa als nostres sortejos mensuals!

Gaudeix amb Pallars Digital d?una visita guiada a la formatgeria pallaresa | Tros de Sort/PD

Amb l'any nou recentment estrenat, no se'ns acut una millor manera d'afrontar-lo amb bon peu
que gaudint de la rica gastronomia del Pallars. És per això que aquest mes de gener sortegem
entre tots els subscriptors de Pallars Digital tres visites guiades amb tast final de
formatges i vi a la formatgeria pallaresa Tros de Sort.
[nointext]
Els tres guanyadors podran realitzar la visita guiada amb un acompanyant. La sessió tindrà lloc el
proper dissabte 12 de febrer a les 12h del migdia. Com sempre, el premi se sortejarà entre totes
les persones que ja col·laboren amb el diari i totes aquelles que s'uneixin a la comunitat de
subscriptors abans del dia 25 de gener. Serà a finals d'aquest mes quan realitzarem el sorteig.
Molta sort!
Tradició i qualitat des de 1995
Tros de Sort és una formatgeria artesanal, fundada el 1995 per set socis vinculats amb la
ramaderia lletera de la comarca, amb seu a la capital del Pallars Sobirà. Amb la qualitat i el
sabor autèntic del Pirineu com a premissa, elaboren una àmplia gamma de formatges. Des de
Tros de Sort treballen principalment amb llet sencera de vaques alimentades amb herba de
prats d'alta muntanya, produïda a la seva pròpia explotació.
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Imatge de la botiga del Tros de Sort. Foto: Tros de Sort

Subscriu-te i col·labora amb Pallars Digital
Aquest sorteig forma part de la campanya de subscriptors de Pallars Digital. Per només 3 euros
al mes (36 euros/any), a més de donar el seu valuós suport al diari, els abonats participen
mensualment en un sorteig exclusiu.
Formar part de la comunitat de Pallars Digital és molt fàcil. Només cal entrar en aquest enllaç i
omplir el formulari d'inscripció. Et portarà menys de cinc minuts!
[noticiadiari]68/6462[/noticiadiari]
[despiece] CRIDA: Ets emprenedor? Tens una empresa? Vols tenir difusió sortejant el teu
producte, el teu servei o la teva experiència amb Pallars Digital? Posa't en contacte amb
nosaltres per correu a participacio@pallarsdigital.cat.[/despiece]
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