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Cinc regals de nadal per als amants
del vi
Us proposem cinc regals que podeu fer als amants del vi durant aquestes festes
de Nadal
Som a les portes del Nadal i no us podíem deixar sense una llista de detalls pensats especialment
per als amants del vi. Sis propostes diverses que us ajudaran a trobar la millor opció per regalar
durant aquestes festes. Per als més entesos en vi i també per als que no ho són tant, per
aprendre'n i també per jugar. La primera proposta és un álbum de fotos de boda
(https://www.recuerding.com/porque-un-album-de-fotos-de-boda/) o un álbum de fotos infantil
(https://www.recuerding.com/porque-un-album-de-fotos-infantil/) amb unes il·lustracions genials,
gamberres, i que us poden servir per posar les fotos dels millors moments que heu passat amb
els vins. Anem per les cinc propostes següents:
1- Sortides enoturístiques: Hi ha propostes per a tots els gustos. Des de l'Empordà fins a les
Terres de l'Ebre, les visites són diverses i varien segons els celler. Podeu escollir d'entre tots el
que més us encaixi per al vostre destinatari de regal: tastos, maridatges, processos d'elaboració
de vi i cava, excursions entre vinyes, pícnics, entre molts d'altres. N'hi ha per triar i remenar.
Comproveu-ho vosaltres mateixos: RUTES ENOTURÍSTIQUES PER CATALUNYA.
2- Un llibre, Els vins secrets de Catalunya: En aquest llibre de Lluís Romero Garrido, filòleg i
sommelier, presentat fa poc menys d'un mes, hi trobareu una selecció de trenta cellers d'arreu del
territori català. El destinatari del vostre regal podrà conèixer persones ben especials, tècniques de
treball i elaboracions de qualitat. Un petit reconeixement per als petits viticultors catalans que
"viuen i senten el vi des del respecte i la passió per a la terra, però no sempre són reconeguts." C
(http://www.cossetania.com/els-vins-secrets-de-catalunya-1985) ONSULTEU-LO AQUí.
(http://www.cossetania.com/els-vins-secrets-de-catalunya-1985)
3- Joc de tast a cegues, de Clara Isamat: Vols aprendre a tastar els vins com ho fan els
professionals? Vols posar-te a prova? Un joc divertit que et permet descobrir, explorar, compartir
i aprendre tot gaudint. Què més vols? Clara Isamat, creadora del joc és sommelier, fotògrafa i
amant dels vins naturals. Actualment està al capdavant del projecte anomenat "Vinos
compartidos", especialitzada en l'assessorament i consultoria de restaurants, bars i locals que
tenen interès pels vins naturals, fa formació i tastos per al públic en general.
(http://kitdecata.com/#comprar) Visiteu el seu web per veure els punts de venda del joc de
tast. (http://kitdecata.com/#comprar)
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4- Copes Riedel. (http://kitdecata.com/#comprar) Aquesta és una aposta segura. Qualsevol
amant del vi coneix les copes Riedel i sap que són les millors. Durant onze generacions
(http://kitdecata.com/#comprar) Riedel s'ha caracteritzat per l'excel·lència en la fabricació d'unes
copes consagrades al plaer d'obtenir el millor gaudi durant la degustació del vi. Riedel dissenya
les seves copes segons les exeperiències obtingudes durant els tastos. Les podeu comprar a
través del seu distribuïdor a Catalunya, Euroselecció.
5- Le Nez du Vin. Aquest llibre, de Jean Lenoir, és un llibre de referència dins el món del vi, per
desenvolupar l'ofacte. Podeu trobar-lo amb un total de sis aromes, els fonamentals presents en
el vi, passant per dotze, vint-i-quatre i fins a cinquanta-quatre aromes de gran qualitat. Cartes
que proposen una vertadera unió entre les aromes i els vins. Un llibre complet, amb moltes
il·lustracions que permet saber tastar vins de França i de tot el món.
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