Aplicacions i tècnica
gastronòmica aplicada a la
Garnatxa blanca
Jornada tècnica
GANDESA, dilluns 2 de desembre de 2019

Presentació
Aquesta jornada pretén elaborar
propostes de menú per encabir
diferents variants amb la garnatxa com
a eix vertebrador. El resultat de
l’anàlisi olfactiu ens donarà pas a la
preparació in situ d’una sèrie de plats
de marcat contingut territorial dins
l’oferta
i
aplicant
tècniques
innovadores de l’alta cuina moderna.
La
Terra
Alta
disposa
d’una
prestigiosa denominació d’origen que
elabora vins d’alta qualitat. La varietat
més característica és la Garnatxa
blanca (un terç de la producció
mundial es concentra a la comarca),
que produeix un vi excel·lent,
identificat amb una contraetiqueta
específica.
La jornada va adreçada a restauradors
professionals per tal que puguin
desenvolupar aquestes tècniques i
incorporar-les a la seva cuina.

Programa
17.00 h Presentació de la jornada
Il·lma. Sra. Neus Sanromà Samper, presidenta del Consell Comarcal
de la Terra Alta.
17.15 h Aplicacions i tècnica gastronòmica aplicada a la Garnatxa
blanca
17.30 h Taller pràctic
 Anàlisi sensorial de les diferents garnatxes guanyadores del concurs
Garnatxa Blanca 2019.
 Tast genèric de les notes de tast de la garnatxa. Anàlisi general.
 Introducció al tast molecular. Tècniques bàsiques aplicades segons
Françoise Chartier i Pitu Roca.
 Elaboració d’una oferta gastronòmica centrada en la garnatxa
blanca de la Terra Alta.
Sr. Juanjo Roda Martínez, cuiner i professor de l’equip de l’Escola
d’Hostaleria de les Terres de l’Ebre (Institut Joaquim Bau) i
divulgador gastronòmic.
20.00 h Conclusions
20.30 h Cloenda de la jornada
*La formació serà impartida pel Sr. Carlos Lamote de Grignom Aranda,
de l’empresa ALC-Assessors, SCCL.

Organització

Lloc de realització
Restaurant Càtering Coll del Moro
Ctra. N420, km 795,5
43780 - GANDESA

Col·laboració

Inscripcions
La jornada és gratuïta però cal inscriure’s prèviament a través del Consell
Comarcal de la Terra Alta:
Tel.: 977 420 018 – A/e: consellcomarcal@terra-alta.cat
També us podeu inscriure a través de RuralCat:
ruralcat.gencat.cat/inscripcionspatt

@ruralcat
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