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CURS DE TAST
ELS MONOVARIETALS SÓN L’EXPERIÈNCIA

El Curs de Tast impartit per la sumiller Laura Masramon és un curs per aprendre de vins a 

través de vins monovarietals procedents de l’Empordà, de tot Catalunya i també d’algunes de 

les principals regions vinícoles del món. Els vins monovarietals estan elaborats utilitzant tan 

sols una varietat de raïm, d’aquesta forma podem conèixer més fàcilment les seves caracterís-

tiques, i amb el temps aprendre a barrejar-les com fan els enòlegs. I així és com es finalitza el 

curs, sent “Enòlegs per un dia” en el darrer taller de tast.

El Curs de Tast va dirigit a winelovers, a persones a qui els encanta el vi i volen saber-ne més. 

Els tallers duren dues hores i mitja i en cada un es tasten sis vins, de diferents varietats de 

raïm. El curs ens acosta a la cultura del vi partint dels vins més propers, s’allunya mica en mica 

per tafanejar què fan en altres llocs del món. L’objectiu és sortir-ne sent tot un petit expert en 

vins i varietats d’arreu del món.

TALLER

VINS EMPORDÀ

El Taller Vins Empordà vol que tu mateix 

reconeixis el caràcter empordanès a través 

de les seves varietats de raïm. La gamma de 

garnatxes, el samsó de vinyes velles, o 

hauria de dir la carinyena? Recorrerem les 

dues comarques a través d’un autèntic 

monogràfic vinícola sobre l’Empordà.

TALLER

VINS CATALANS

El Taller de Vins Catalans ens obre les copes 

a conèixer vins de les onze DO catalanes. 

Vinyes de mar, vinyes a la plana, vinyes que 

pugen muntanyes i vinyes que acomanyen 

un riu, totes elles s’expressen a través del vi. 

Un taller per conèixer la riquesa del nostre 

territori i tastar vins propers i desconeguts.

ENÒLEG PER UN DIA 

CELLER LA VINYETA

Tot els amants del vi voldrien ser enòlegs, ni 

que fos per un dia. En aquest darrer taller 

viuràs aquesta experiència. Tastaràs vins no 

acabats d’una tina, vins a mitja criança 

d’una bóta, inclús podràs fer el teu propi 

cupatge de varietats en el celler La Vinyeta, 

de Mollet de Peralada.

TALLER

VINS DEL MÓN

Sempre resulta més fàcil percebre les 

diferències en varietats de vins elaborats en 

zones de climes ben oposats, i per això el 

tercer taller serà de Vins del Món. Reunirem 

algunes de les grans regions internacionals 

productores de vi en una sola sessió, la 

essència dels monovarietals.  


