DIJOUS 13 de juny de 2013
TROBADA DELS ENTRAMUNTANATS A BARCELONA

Vins de l'Empordà per donar la benvinguda a l'estiu

Ara que els dies són més llargs i que ja estem
pensant en l'estiu i les vacances, els
Entramuntanats dedicarem el sopar de juny a
un dels productes que els últims anys porten el
nom i el saber fer de les terres empordanès
arreu del món: el vi de la DO Empordà.

Soparem a l'Ateneu Gastronòmic, en ple centre de
Ciutat Vella, i coneixerem el dia a dia de la DO que
aplega una cinquantena de cellers que produeixen
més de 60.000 Hl de vi a l'any.

Després d'alguns anys de molts esforços i
dedicació, els productors empordanesos han
Per encetar la vetllada podrem gaudir d'un tast aconseguit millorar el seu vi i així ho certifiquen
de vins de l'Empordà dirigit per la mestria del molts reconeixements i premis nacionals i
somelier Joan Benejam. Després, durant el internacionals.
sopar, tant ell com el president del Consell
Regulador de la DO Empordà, Josep El vi empordanès ens ofereix bones notícies, com
Blanch, ens parlaran de les vinyes, els ceps, ara que l'any passat va aconseguir un rècord de
els cellers, les cooperatives i els vins.
vendes, amb més de cinc milions d'ampolles
comercialitzades. El 2008 havien estat 3,3 milions.
No hi ha dubte que la Tramuntana té un efecte molt
beneficiós en les vinyes i forma part d'una
meteorologia que permet una gamma de vins molt
àmplia.
Per
això
els
Entramuntanats
Empordanesos a Barcelona hem triat tastar i parlar
de vins en l'últim sopar de la temporada. Tastar i
parlar de "Vins de la DO Empordà, vins de
Tramuntana".

DATA:
HORA:

Dijous 13 de juny de 2013, a les 21:00
21:00 - Tast de vins dirigit pel somelier Joan Benejam
22:00 - Sopar. Convidat: President Consell Regulador DO Empordà, Josep Blanch
LLOC:
Ateneu Gastronòmic
ADREÇA: Plaça Sant Miquel 2, Barcelona Metro L3 Liceu Metro L4 Jaume I Bus 14,17,19, 40, 45, 59, 91 N 8, N9, N 12, N 15
Aparcaments: Joan Bru Torras, C/Ciutat nº5; Princesa, Via Laietana 20; Catedral, Av. Catedral 9

PREUS: Preu Socis: 28 €; Preu no-soci: 32 €
Confirmacions d'assistència: e-mail: info@entramuntanats.org o bé
Telèfon 656 42 54 05 (Demaneu per la Carme)

