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CERIMÒNIA DEL TAST
DE VINS

Subjecta la copa pel peu. Així evitaràs escalfar el vi.

1. OBSERVA EL COLOR DEL VI. Recorda triar una copa adequada per al tipus de vi a catar. 
Observa si la superfície del vi és brillant o mat, el seu color i si posseeix neteja o transparència.

2. APRECIA L'AROMA DEL VI. Inicialment gaudeix de l'aroma del vi en calma, sense agitar-se.
Tot seguit, balanceja suaument la copa per a activar i desprendre els seus components aromàtics.

3. EXPLORA ELS AROMES DEL VI. Acosta el nas a la copa i procura descobrir aromes que caracteritzen
el vi; pel tipus de raïm, per la fermentació i la criança.

4. SENSACIONS EN BOCA. Fes un petit glop i deixa'l passar per la llengua.

Encara amb el vi en la boca, aspira una mica d'aire i solta. Això et permetrà aprecies les aromes 
via retronasal.

5. SENSACIONS EN BOCA. Finalment empassa el vi i totes les aromes i sensacions persistiran en la 
boca una vegada ingerit.

1. 2. 3.

4. 5.

Carta elaborada per Cynthia del Pino Gil i el xef Joan Capilla. Disseny: SocialDuo

VINS 
ARTESANALS

Els vins Artesanals procedeixen de cultius sostenibles i respectuosos
amb el medi ambient, amb el productor i amb el consumidor.

Són cultius orgànics (Biodinàmica, Permacultura…) que fan petits 
vinyaters connectats amb la terra i les tradicions més ancestrals. 
Les vinificacions es fan igualment de manera artesanal a partir de
fermentacions naturals i processos mínimament intervencionistes,
on no s'utilitzen alta tecnologia enològica ni additius, excepte en 
alguns casos petites dosis d'anhídrid sulfurós al final del procés 
d'elaboració en l'embotellat.
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