DOCAPESCA
HAMBÚRGUER DE CAVALA
MACKEREL BURGER

A Docapesca – Portos e Lotas, SA é uma empresa do Setor Empresarial do Estado, que tem como finalidade a prestação de serviços de primeira venda de
pesca, apoio ao setor da pesca e respetivos portos.
Em 2015, a Docapesca participou no Fish Gourmet Challenge, um desafio enquadrado no evento Peixe em Lisboa, com a participação de estudantes de
cozinha para a obtenção do melhor hambúrguer de cavala. Mais de 50 escolas e escolas superiores de hotelaria participaram na competição, de entre as
quais foram apurados os projetos vencedores. A equipa vencedora, na categoria Inovação do Produto, foi composta pela estudante Ana Rita Marques e
pela Chef Patrícia Borges, investigadora do CiTUR.
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Inovação em Turismo (polo do Instituto Politécnico
de Leiria)
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---------------------------------------CLIENTE | CLIENT
DOCAPESCA - Portos e Lotas, SA

Atualmente, o hambúrguer de cavala encontra-se disponível em qualquer supermercado.

DOCAPESCA - Portos e Lotas, SA

Docapesca – Portos e Lotas, SA is a company operating in the State Corporate Sector, with the purpose of provision of services of first selling fishery,
fishery sector support and respective harbours.

DURAÇÃO | DURATION

---------------------------------------1 ano | 1 year (2016)
----------------------------------------

In 2015, Docapesta took part in the Fish Gourmet Challenge, a competition framed in the event Fish in Lisbon, with the participation of cuisine students
in order to choose the best mackerel burger. More than 50 Hotel Schools and Higher Education Institutions have participated in the challenge, among
which the winning projects were selected. The winning team, in the Product Innovation category, was composed by the student Ana Rita Marques and
the Chef Patrícia Borges, CiTUR researcher.
Nowadays, mackerel burger is available in any supermarket.
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