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PROGRAMA DEL TALLER DE TAST 2019
Us comuniquem que al mes de gener començaran les sessions del Taller de Tast corresponents a l’any 2019. Aquest any el
Taller de Tast es composarà de 6 sessions i es realitzaran, com els darrers anys,a la sala de tast de Juvé & Camps.

Sessió 1. Dimarts 29 de gener de 2019. De 18:00 a 20:00 hores
Destil·lats de vi de la mà de Montserrat Mascaró. Visita a la Destil·leria Mascaró
Sessió 2. Dimarts 19 de febrer de 2019. De 19:00 a 21:00 hores
Coneixent els nostres vins... Selecció de vins premiats als Vinari 2018
Sessió 3. Dimarts 26 de març de 2019. De 19:00 a 21:00 hores
Rosats: estils, elaboracions, zones. Una moda que ha vingut per quedar-se?
Sessió 4. Dimarts 30 d’abril de 2019. De 19:00 a 21:00 hores
Vins de Mallorca elaborats amb varietats autòctones

Sessió 5. Dimarts 21 de maig de 2019. De 19:00 a 21:00 hores
Maridatge de vins i formatges a càrrec de Ramón Roset, llicenciat en físiques que ha decidit dedicar-se a la seva
passió: el vi i els maridatges i especialitzar-se en formatges

Sessió 6. Dimarts 11 de juny de 2019. De 19:00 a 21:00 hores
Nous terroirs vitícoles al món
Notes d’organització:
1.- Les places resten limitades a 30 persones. Les inscripcions es faran a partir del dia 21 de gener de 2019 a l’ACE. El preu
del taller pels associats i col·legiats (6 sessions) és de100.00 € + 21 %IVA. Es respectarà el rigorós ordre d’inscripció. La
inscripció serà definitiva un cop s’hagi fet efectiu el pagament. Es confirmarà la inscripció mitjançant un correu electrònic.
2.- Les inscripcions son personals. És important que si no es pot venir a alguna sessió, ho notifiqueu a la secretaria de
l’ACE el més aviat possible via mail o telefònicament per donar temps a avisar a d’altres associats que estiguin en llista d’espera,
i en el cas de no haver associats en llistes d’espera, es podrà cedir al lloc a un company de la mateixa empresa.
3.- Totes les sessions es realitzaran a la Sala de Tast de Juvé & Camps al Celler d’Espiells (Sant Sadurní d’Anoia) a les 19 hores,
excepte la visita a les Caves Mascaró.
4.- L’organització es reserva el dret de canviar i/o modificar el programa.
5.- Tindran preferència els membres associats de l´ACE i els col·legiats del CEEC. En el cas de no cobrir i si la comissió o veu
oportú, es donarà pas a altres persones no associades, en aquet cas, el preu d’inscripció serà de150 € + IVA.

Patrocinadors

