La civilització del vi, Mòdul 5:
El maridatge
Informació pràctica

Programa
L’evolució històrica del maridatge
Ferran Centelles - Dimecres, 25/01/2023 – 19:15
Heu triat mai el menjar a partir d’una ampolla de vi que ja teniu
disponible? Cada cop és més freqüent en els wine bars o wine
restaurants i seria el maridatge portat a l’extrem. En aquesta sessió ens
explicaran quines son les característiques tant del menjar com del vi,
que hem de considerar a l’hora de buscar una combinació òptima:
salinitat, acidesa, aromaticitat, untuositat, dolçor, alcohol, cos,
especiat... Menjar i beguda normalment busquem les concordances,
però el els últims temps la cosa ha evolucionat i també és possible
cercar la contraposició o el contrast.
El vi i el formatge: l’estranya parella
Ramon Roset - Dimecres, 1/02/2023 – 19:15
Sou dels que encara mengeu el formatge amb vi negre? En aquesta
sessió pràctica ens presentaran diversos tipus de formatge, sempre
artesans, de pastura i de màxima qualitat i provarem de combinar-los
amb vins de tots tipus triats expressament per cada formatge. Ens
explicaran les històries que hi ha al darrera de cada formatge i
aprendrem d’una manera didàctica i divertida a identificar-los, a
conèixer les diferencies entre les principals famílies, a apreciar-ne les
seves característiques organolèptiques i a assaborir-los en un joc de
sensacions i emocions. Serà a partir d’aquí que sabrem triar la parella
adequada pel que fa al vi.

Lloc i modalitat
Arqueonet
Sepúlveda, 79 08015 Barcelona
Presencial

Vinculació
Aquesta activitat forma part del
cicle monogràfic:
Cuinem [i mengem] la història: la
civilització del vi.
Data i hores
Diferents dimecres (vegeu programa) a
les 19:15.

Coordinador

Preu
85 €

Jaume Aubanell
Escriptor i gastrònom. Responsable dels cursos Cuinem (i mengem) la
història d’Arqueonet.

Inscripció
Per qualsevol de les següents vies:
• Per la web: accedint a l’ enllaç:
http://www.arqueonet.net/cat_contacte
.html
• Per e-mail: enviant un e-mail a
arqueonet@arqueonet.net, indicant
l’activitat a la que us voleu inscriure, el
nom i cognoms, l’e-mail i el telèfon de
contacte
• Per telèfon: als números 937423014 ó
667013352
• Presencialment: a Arqueonet,
C/Sepúlveda 79 de Barcelona
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