
El Casal Jaume I de Crevillent celebra la seua trad icional 
granyonada per seté any consecutiu 

 
Benvolgut amic del Casal Jaume I de Crevillent, 
 

com ja deus saber, el proper dissabte 14 de desembre, a 
partir de les 14 h,  tindrà lloc al Casal Jaume I la setena jornada 
gastronòmica dedicada a un plat que probablement siga dels més 
antics de Crevillent, els granyons. 
 

Es tracta d’un guisat que en els seus origens es cuinava en 
recipients de fang i que porta com a ingredient fonamental el 
forment, encara que també conté llegums, hortalisses i, en menor 
mesura, carn. Aquest plat rep el seu nom, en oposició als noms que 
pren a d’altres indrets valencians, de la definició que fa el Diccionari 
Català-Valencià-Balear de la paraula “granyó”: 'cadascun dels grans 
de blat sense clovella, que es fan saltar dins un morter després que 
els han remullat un poc'. 
 

A banda del primer plat format pels granyons -que poden ser 
amb carn o vegetarians-, també podràs gaudir d’un variat assortit 
d’àpats característics valencians, com per exemple els figatells de 
Beneixama, el torró d’alegria, formatges de la Vaqueria del Camp 
d’Elx, Mistela de Xaló, entre d’altres. 
 

Les places són limitades (70 persones, a causa de la capacitat 
del local), si vols conèixer un poc més sobre la gastronomia típica 
de Crevillent i del sud del País Valencià, contacta abans del dia 14 
amb l’organització, telefonant al 678 11 75 44 (Josep).  
 

Per acabar, et recordem també que el mateix dissabte 14 de 
desembre abans de la Granyonada, a partir de les 12  h, tindrà 
lloc la presentació del llibre “EL PAS DELS MAULETS ”  de Pau 
Tobar i Fabra, professor de Geografia i Història i Llicenciat per la 
Universitat de València.  

 
Ací t’adjuntem el menú de la VII GRANYONADA i la més info 

sobre la presentació del llibre que hi farem. I recorda: a la taula i al 
llit, al primer crit!!  
 
Ens veiem a la Granyonada!!! 
Bon profit!!!! 
 



 
 
 
 
 
 
 
 



 


