Ús del roure
en enologia
Jornada tècnica
Espiells, divendres 2 de desembre de 2022

Presentació
La relació entre el roure i el vi ve de fa més de
dos mil anys quan s’utilitzaven botes de
diferents fustes per a emmagatzemar i
transportar-lo. Amb el temps es va anar
descobrint que podia aportar gustos i aromes
agradables als vins. Així, va passar de ser un
element de transport a ser una eina de criança i
de millora qualitativa dels vins.
Amb el naixement de l’enologia moderna es va
aprofundir en el coneixement de les relacions
roure/vi, com influïa el tipus de roure, el grau de
torrat, el moment d’aplicació, etc.
Arrel del coneixement sobre els beneficis que
aporta el roure, s’han cercat altres formes d’ús
diferents a la bota com xips, dominos, sticks,
dogues, etc. que més enllà de la simple
aromatització i d’imitar la criança en bota, obren
la porta a altres aplicacions enològiques per al
perfilat de vins.
En aquesta jornada s’aprofundirà en la
fabricació i ventall d’usos d'aquestes eines
enològiques.

Programa
10.00 h

Presentació de la jornada
Sra. Aida Fernàndez. Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural (DACC).

10.05 h

Principals espècies de roure: zones de cultiu i
característiques

10.25 h

Preparació del roure: assecat, maduració i torrat

11.05 h

Fabricació, característiques i posicionament dels
diferents formats: pols, xips, sticks, dogues, bótes i
grans contenidors

11.35 h

Interaccions roure/vi: efectes del roure en funció de
la matriu vi, del format de roure i el moment
d’aplicació

12.35 h

Tast il·lustratiu

13.15 h

Torn obert de preguntes

13.30 h

Cloenda de la jornada

Lloc de realització
EA de viticultura i enologia Mercè Rossell i
Domènech
Barri d’Espiells, s/n
08770 Sant Sadurní d’Anoia

Inscripcions
A través de RuralCat: Inscripcions
Per a més informació:
A/e: pedro.calero@gencat.cat

Totes les ponències aniran a càrrec del Sr. Guillem Roig,
responsable d’agroenelogia d’AZ3 Oeno SLL.

Organització
Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural

220888 / 3,50

