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Què són i què han significat els mercats al llarg del temps? Què hi 
podem trobar? Com funcionen?

Us convidem a fer un passeig ple de colors, aromes i sabors d’arreu 
per conèixer i gaudir dels mercats més originals i bonics del món . 

Bon viatge!

AMB PRÒLEG DE FERRAN ADRIÀ!

Un llibre regal perfecte per a nens, però també per a adults (foodies i 
amants de la gastronomia).

Fomenta el consum sostenible, el comerç de quilòmetre zero, el comerç 
local, la cuina de proximitat...

JOSEP SUCARRATS
El que més agrada a aquest periodista és el bon menjar i la bona 
conversa i, si pot ser la combinació entre totes dues activitats, encara 
millor. Per això, des que va començar el segle xxi es dedica a escriure i 
parlar de gastronomia. És el director de la revista CUINA i col·laborador 
habitual en espais gastronòmics de ràdio, televisió i mitjans digitals.

MIRANDA SOFRONIOU
És una il·lustradora britànica que viu a Melbourne, Austràlia. Es va 
graduar en il·lustració a la University of Arts Londres (Camberwell 
College of Art). La inspiren els viatges i els entorns naturals, que plasma 
en unes il·lustracions riques i acolorides. Utilitza tècniques tradicionals 
de pintura com el guaix, l’aquarel·la i lʼacrílic, i combina pinzellades 
lliures amb detalls abundants. Té més de 116.000 seguidors a Instagram: 
@miranda_illustration.
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PERFECTE PER A REGALAR A NENS I ADULTS!

Escrit per Jordi Sucarrats, director de la prestigiosa 
revista gastronòmica CUINA, i il·lustrat per Miranda 

Sofroniou, reconeguda il·lustradora britànica!


