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CHECK LIST
REQUERIMENTS PER ACOLLIR UN TAST DE VINS EN CONDICIONS

ALTRES ACCESSORIS

Per la presentació del tast es requereix d’un 

televidor amb entrada USB o d’una pantalla 

amb projector. De no ser possible es farà el 

tast sense les imatges.

Cal disposar d’aigua potable per beure i 

esbandir les copes, tovallons i palets de pa 

sec. Així com bolígrafs i fulls de paper per 

prendre notes.

COPES I ESCUPIDERES

En cas que no es disposi d’una copa idònia 

per cada vi, es recomana que siguin totes 

les copes iguals. La copa recomanada és la 

copa de tipu syrah. 

Les escupideres són necessàries pel tast.

En qualsevol cas Laura Masramon disposa 

de copes i escupideres adequades. 

LA SALA DE TAST

L’espai de tast ha de ser com una biblioteca per llegir vins, silenciosa, inspiradora i 

tranquila. Lliure de distraccions, sorolls i olors. 

Una sala ben il·luminada, preferiblement amb llum natural. En cas d’haver-hi llum 

artificial cal evitar els tubs de neó o de colors i procurar una bona distribució entre tots els 

tastadors.

Un espai lliure d’aromes que puguin interferir en les aromes del vi, com ara les olors 

d’una cuina o d’una sala de bótes. Caldrà evitar els ambientadors, així com els perfums 

dels cambrers o el sabó de mans perfumat. En qualsevol cas convé una sala amb una 

bona ventilació.

Es precisa d’un bon aïllament acústic per la indispensable concentració dels tastadors. En 

cas de ser una sala d’un restaurant s’aconsella escollir un horari fora dels àpats. Els tastos 

estàndards es faran sense música de fons.

La temperatura ambient hauria d’oscil·lar entre els 18º i els 22º. 

L’ambient és recomanable que no sigui excessivament humit o sec, ja que podria afectar a 

la mucosa dels tastadors. Recomanem una humitat al voltant del 6o%.

La taula o les estovalles han de ser preferiblement blanques. En qualsevol cas, Laura 

Masramon sempre porta estovalles individuals de paper per a cada tastador.


