FESTA MAJOR PETITA

TIANA 2015

2015

MOSTRA GASTRONÒMICA I DEL VI DE TIANA
7a EDICIÓ

12, 13 i 14 de Juny

Ajuntament de Tiana

La Lídia Heredia és una badalonina de 44 anys, periodista. Va estudiar
Ciències de la informació a la UAB. Als 17 anys ja feia ràdio a Ràdio Ciutat
de Badalona, el mitjà on va tenir el seu primer contacte amb el periodisme.
D’aquí va saltar a la Cadena SER de Barcelona, a Tele 5 Catalunya i a TV3,
on fa més de deu anys que hi treballa. Ha presentat programes com
“En directe”, els informatius del 3/24 i “Els matins” amb en Josep Cuní.
Juntament amb Raquel Sans va presentar l’any 2008 la Marató de TV3
contra les malalties mentals greus. Entre 2009 i febrer de 2012 va dirigir
el programa “Banda Ampla” i a partir de l’abril del mateix any va començar
a presentar el Telenotícies migdia, juntament amb Carles Prats.
Actualment presenta el programa “Els matins” de TV3 i l’any passat va
estrenar “Collita pròpia”, aquest últim, presentat conjuntament amb en
Francesc Mauri, i que vol posar en valor el nostre amplíssim patrimoni
de productes locals i la feina de productors i artesans en l’elaboració
dels aliments que es produeixen a Catalunya.
La Lídia destaca per la seva simpatia, naturalitat i energia; una periodista
que es defineix a sí mateixa com una persona que viu “aquí i ara”.

PREGÓ TASTTIANA2015

Dibuix de Claudia Mosegui Marinel·lo

Pregó d’inauguració
TAST TIANA 2015
Lídia Heredia Soler

17.00h · SALA ALBÉNIZ
Cantata “la Rebel·lió de la cuina”
A càrrec dels alumnes de 2n de primària de les escoles
Tiziana i Lola Anglada, dirigit per l’EMMD.
Places limitades.
18.00h · C/MARQUÈS DE MONISTROL
Obertura del Fira Tast
Fira comercial, d’artesania i alimentació.
Organitza: ACIST.
19.00h · PLAÇA DE LA VILA
Pregó d’inauguració del Tast Tiana
a càrrec de Lídia Heredia
Donaran la benvinguda l’Alcaldessa i el Regidor
de Promoció Econòmica.
19.30h · PLAÇA DE LA VILA - ESTAND DE L’AJUNTAMENT
Obertura del Tast Tiana. Venda de tiquets de degustació
21.00h · JARDÍ LOLA ANGLADA
Concert. Andrea i Gessamí, dues veus i un piano
22.30h · PARC DEL DOCTOR MASCARÓ
Xiringuito Doctor Mascaró
DJ convidat i PTK sessions.
Organitza: Doctor Mascaró.
24.00h · Finalització de venda de tiquets degustació
i tancament de la Fira Tast.
00.30h · Tancament del Tast Tiana.

Actes i activitats Festa Major Petita
Actes i activitats TAST TIANA 2015

Dissabte 13 de juny
TASTTIANA2015

5102ANAITTSAT

Divendres 12 de juny

10.00h · CAVES PARXET
Portes obertes
11.00h · CELLER QUIM BATLLE (Punt de trobada)
Visita celler Quim Batlle
11.00h · JARDÍ LOLA ANGLADA
Animació infantil “Fem una Festa?”
A càrrec de Jordi Tonetti
Fins a 8 anys.
12.00h · BIBLIOTECA CAN BARATAU (Punt de trobada)
La Pastoral
Activitat a l’aire lliure, a mig camí entre música,
caminada i pícnic, a càrrec de la Bandabòlit.
13.00h · PLAÇA DE LA VILA
Tast/vermut i Most infantil
Inscripció prèvia a l’Ajuntament.
17.00h · CELLER ALTA ALELLA (Punt de trobada)
Visita celler Alta Alella
17.00h · BIBLIOTECA CAN BARATAU
Tallers. “Granissats a pedals” i “Hola Watty”
Activitats dins la setmana de l’energia.
17.00h · BIBLIOTECA CAN BARATAU
Taller de manualitats
Fes el teu ventall de colors. Places limitades.
18.00h · C/MARQUÈS DE MONISTROL
Obertura del Fira Tast
Fira comercial, d’artesania i alimentació.
Organitza: ACIST.
18.00h · PLAÇA DE LA VILA
Concurs d’Scrabble en català
Actes i activitats Festa Major Petita
Organitza: Òmnium Cultural.
Actes i activitats TAST TIANA 2015
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Diumenge 14 de juny

18.30h · BIBLIOTECA CAN BARATAU
Narració de la Llegenda de l’Arbre dels Nassos
A càrrec de Josep Maria Ibern.
19.00h · PLAÇA DE LA VILA - ESTAND DE L’AJUNTAMENT
Obertura del Tast Tiana. Venda de tiquets de degustació
20.00h · ESGLÉSIA PARROQUIAL
Ofici Solemne
21.00h · JARDÍ LOLA ANGLADA
Concert. Andrea i Gessamí, dues veus i un piano
23.00h · PARC DEL DOCTOR MASCARÓ
Torna el MASKAROKE
amb De Mortimers Gang Live Karaoke Band.
Vine a cantar amb la Banda en directe!
Organitza: Xiringuito del Dr. Mascaró.
24.00h · Finalització de venda de tiquets degustació
i tancament de la Fira Tast.
00.30h · Tancament del Tast Tiana.

10.00h · C/ MATAS
XXII Trobada de Puntaires
Organitza: Grup de Puntaires de Tiana.
11.00h · PLAÇA DE LA VILA
Cercavila amb la Draga, bèstia de la colla Trempera
Nostramo Diables de Tiana, acompanyada pels tabalers
i el combo de l’EMMD.
12.00h · PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL
Ballada de Sardanes amb la Cobla Contemporània.
Els alumnes dels tallers, grans i petits,
ballaran “Sardafoc Tiana”.
13.00h · PARC DE L’ANTIC CAMP DE FUTBOL
XX Degustació de Truites
Elaborades per entitats, restaurants i forns de Tiana.
Presentació de truites d’11.00h a 12.00h.
17.00h · LLAR DE PERSONES GRANS
Prepara les teves barretes de cereals energètiques
per esmorzar o berenar. Places limitades.
Inscripció prèvia a: culturatiana@gmail.com
18.00h · C/MARQUÈS DE MONISTROL
Obertura del Fira Tast
Fira comercial, d’artesania i alimentació.
Organitza: ACIST.
18.30h · LLAR DE PERSONES GRANS
Xerrada gastronòmica. “Celiaquia, gluten i gastronomia”
a càrrec de la Mar de “La Cuineta de la Sara”.
19.00h · PLAÇA DE LA VILA - ESTAND DE L’AJUNTAMENT
Obertura del Tast Tiana. Venda de tiquets de degustació
23.00h · Tancament de la Fira Tast.
Actes i activitats Festa Major Petita
23.30h · Tancament del Tast Tiana.

Actes i activitats Festa Major Petita
Actes i activitats TAST TIANA 2015

TASTTIANA2015

Dissabte 13 de juny

Actes i activitats TAST TIANA 2015

Andrea i Gessamí

Dues veus i un piano

Cinema temàtic Tast Tiana
Bottle Shock (2008)

Sinopsis de “Guerra de vins” (Bottle Shock)
França és el bressol del vi i d’allà són originaris els millors vins
del món, o almenys així era fins al 1976 quan es va produir la guerra
del vi. Basada en una història real, aquesta comèdia del cinema
independent nord-americà estrenada l’any 2008 està protagonitzada
per Alan Rickman, Bill Pullman i Rachel Taylor.
Guerra de vins (Bottle Shock) explica la història de Steven Spurrier,
un anglès que viu a França, on té un negoci dedicat a la venda dels
més selectes vins. Però el negoci no va bé i ha de buscar alguna
alternativa que l’ajudi a tirar endavant. Així, viatja als Estats Units,
on troba a la Vall de Napa, a Califòrnia, uns grangers amb molt poc
coneixement sobre els grans negocis i els sabors exquisits del suc
del raïm. Però aquests produeixen un excel·lent vi, i Spurrier estarà
disposat a demostrar que és comparable als millors vins francesos.
Convençut que aquest “descobriment” el salvarà de la ruïna, comença
un llarg viatge i una disputa contra el propietari d’un celler rival.
El britànic vol arribar a temps a París per participar en el certamen
de vi més important del món i així aconseguir que els jurats provin
la beguda que es produeix als Estats Units.
Inscripció prèvia a l’Ajuntament abans del dia 5 de juny i pagament
en el mateix Ajuntament o el mateix dia de l’activitat al casino.

Diumenge 7 de juny 2015
Hora: de 20.00h a 23.00h.
Lloc: Casino de Tiana.
Preu per persona: 10€.
Places limitades.

En un ambient íntim i confident la proposta musical de l’Andrea
i la Gessamí ens portarà a compartir un seguit d’històries i
experiències a través la música i els dos instruments protagonistes:
la veu i el piano. Interpretaran un seguit de temes propis i versions
de diversos estils: jazz, soul, pop…
Totes dues han estat estudiants de l’Esmuc, l’Escola Superior
de Música de Catalunya, i actualment formen part del professorat
de l’Escola Municipal de Música i Dansa de Tiana.
Compten, malgrat la seva joventut, amb força experiència en
l’escenari musical de casa nostra.

Divendres 12 i dissabte 13 de juny 2015
Hora: 21.00h.
Lloc: Jardí Lola Anglada.
Gratuït.

ACTIVITATS PARAL·LELES TASTTIANA2015
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Concert Tast Tiana
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Fira comercial, d’artesania i alimentació
L’ACIST (Associació de Comerciants i Serveis Tianencs) organitza
el FiraTast, fira comercial, d’artesania i alimentació, on durant tres
dies els comerços i serveis de Tiana i els firaires i artesans
de diferents indrets surten al carrer.

La Pastoral

A càrrec de la BANDABÒLIT
Activitat a l’aire lliure, a mig camí entre música, caminada i pícnic.
La Pastoral començarà a la Biblioteca Can Baratau fins a l’Ermita
de l’Alegria; la caminada és suau i curta.
Hi tocarà la bandabòlit, però també hi participaran altres artistes.
De fet, qualsevol hi pot participar, en qualsevol espai, respectant
les actuacions i els timings dels demés.
Tots -artistes, passejants, grans i petits- hi sou convidats.
Porteu un pícnic. Passejarem, dinarem i estarem sota un pi mentre
passen coses. Tot forma part de la Pastoral!.

Divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 de juny 2015

Dissabte 13 de juny 2015

Hora: Divendres i dissabte de 18.00h a 24.00h i diumenge de 18.00h a 23.00h.
Lloc: C/ Maquès de Monistrol.

Hora: 12.00h.
Lloc: Biblioteca Can Baratau (Punt de trobada). Ermita de L’Alegria.

“Un xef a la nevera”
T’avorreix pensar què cuinar avui?
Els mateixos plats de sem
pre?
No tens temps?
Vius sol?
Vols sorprendre?
Ets un desastre a la cuina?
Vols que els teus fills participin?
Vine a conèixer l’App creada amb la col·laboració de la cuinera
Ana Torrontegui i les il·lustracions de Mario Tarragó, al Tast Tiana.

Taller

ACTIVITATS PARAL·LELES TASTTIANA2015

FiraTast

Prepara les teves barretes de cereals energètiques per esmorzar
i berenar! La Mar de “la Cuineta de la Sara” ens invita a passar una
estona on aprendrem a preparar unes barretes de cereals, que podrem
emportar-nos a casa i que ens serviran per fer un esmorzar
o berenar que ens donarà energia per a tot el dia.
Activitat apta per a celíacs.
Inscripció prèvia a: culturatiana@gmail.com

Divendres 12, dissabte 13 i diumenge 14 de juny 2015

Diumenge 14 de juny 2015

Hora: Divendres i dissabte de 19.00h a 24.00h i diumenge de 19.00h a 23.00h.
Lloc: Plaça de la Vila.

Hora: 17.00h.
Lloc: Llar de Persones Grans (C/ Anselm Clavé, 20). Places limitades.
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NOVETAT TASTTIANA2015

Xerrada Gastronòmica
Celiaquia, gluten, i gastronomia

L’equip de “la Cuineta de la Sara” el formen la Mar, l’Edu i la Sara.
La Mar, diplomada en infermeria, pensa, crea i dibuixa totes les
decoracions dels seus productes, l’Edu experimenta, prepara i cou
totes les masses i la Sara és l’ànima, la motivació i el motiu del
naixement de la cuineta.
La Mar farà una introducció a la malaltia celíaca, la proteïna del
gluten, i com gestionar-los i compatibilitzar-los tant per dur una
dieta lliure de gluten a nivell personal i domèstic com per oferir
opcions segures dins del món de la restauració.

Diumenge 14 de juny 2015
Hora: 18.30h.
Lloc: Llar de Persones Grans (C. Anselm Clavé, 20).
Gratuïta.
Places limitades.

Presentació de la cervesa
artesana d’Artús Brewery
Presentarà dos tipus de cerveses:

NOVETAT!

Diumenge 14

de juny 2015
Estand de cerve
sa
artesana
D’ARTÚS BREW
ERY

A.P.A (American Pale Ale)
Cervesa elaborada amb llúpol i llevat americans, aromàtica, afruitada
amb un toc cítric. Entrada en boca amb notes dolces lleugerament
afruitades dels malts i el llevat, retrogust d’amargor moderada amb
notes cítriques i aroma a flor de llúpol. Espuma blanca amb bona
retenció. Cervesa de color àmbar, refrescant, amb cos, molt agradable.
Vol. Alc. 6.5 %.
IBU 30.
DRY STOUT (Cervesa Negra d’estil irlandès)
Elaborada amb 5 tipus de malta diferents, sabor intens, notes a cafè,
xocolata i regalèssia ben equilibrades. Amargor mig-alta, cervesa
amb cos, d’espuma cremosa i saborosa.
Vol. Alc. 6.5 %.
IBU 50.

CAN ROCA

LES TERRASSES DE SANT ROMÀ

TAST

TAST

Can Roca, s/n - Tiana · Tel. 93 395 07 47· www.restaurantcanroca.com

Crta. B-500, Km. 4 - Tiana · Tel. 93 395 14 02

(Obert de dimarts a diumenge de 13.15h a 16.00h
i de 21.00h a 23.00h.)

(Obert migdies de dimarts a diumenge i les nits d’estiu de divendres i dissabte.)

Cuina catalana, carns i verdures a la brasa i plats del dia.
· Pèsols de l’hort de Can Roca amb mandonguilles.
· Bunyols de bacallà.
· Maridatge: Foranell pansa blanca
o Bouquet d’a Syrah.

Cuina Casolana.

· Fideuà aromatitzada amb vi tianenc.
· Calçot de Tiana escalivat amb romesco.
· Maridatge: Foranell Pansa Blanca Celler Quim Batlle
i Syrah d’Alta Alella.

CLUB CASINO DE TIANA
MAS BLANC

Cuina de mercat, carns a la brasa, arrossos i bacallà.

TAST

· Melós de vedella al seu suc.
· Tarrina de foie mi-cuit.
· Maridatge: Bouquet d’Alella.
Camí Dalt d’Alella, 15 -Tiana · Tel. 93 395 38 12/608 712 447
restaurantmasblanc.tiana@gmail.com
(Obert de dimarts a diumenge de 13.00h a 16.00h,
divendres i dissabtes de 21.00h a 23.30h.)

Cuina catalana i de la provença.

TAST

· Formatge du têtê (entrant típic de França).
· Faves a la catalana.
· Maridatge: Alta Alella PB o Garnatxa negra Alta Alella.
C/ Edith Llaurador - Tiana · Tel. 93 395 49 02 · rcc.tiana@gmail.com
(Obert de dilluns a diumenge de 10.00h a 23.00h.)

MAS CORTS I LA CASETA DEL MAS CORTS
Cuina mediterrània, casolana i de mercat.

L’AVI MINGO

Cuina tradicional catalana i de temporada.

TAST

· Canalons d’espinacs.
· Cap i pota amb cigrons d’Astorga.
· Maridatge: Bouquet d’Alella Garnatxa negra 2013.
C/ Lola Anglada, 28 - Tiana · Tel. 93 395 22 06 · www.avimingo.com
(Obert tots els dies, les nits de divendres i dissabtes, excepte dimarts no festius.)

TAST

· Crema freda de meló amb cava rosat.
· Canalons de bolets amb salsa d’oporto.
· Maridatge: Parvus Syrah d’Alta Alella.
Crta. B-500 (la Conreria) Km. 7,650 - Sant Fost de Campsentelles
Tel. 93 593 55 55 · info@mascorts.com
(Mas Corts: Obert de dimarts a diumenge de 13.00h a 16.00h,
i nits de dijous, divendres i dissabtes de 21.00h a 23.30h.)
(La Caseta del Mas Corts: Obert divendres de 18.00h a 20.00h,
dissabtes d’11.00h a 15.00h i de 18.00h a 20.00h i diumenges d’11.00h a 15.00h.)

RESTAURANTS PARTICIPANTS TASTTIANA2015
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Restaurants
Restaurantsparticipants
participants

5102ANAITTSAT STNAPICITRAP SEIRESSITSAP · STNARUATSER

TIRATI TIRITI
Cuina italiana.

TAST

· Garganelli amb salsa de butifarra negra, carbassa i nous.
· Maridatge: Parvus Syrah d’Alta Alella.
Pl. de la Vila, 6 baixos - Tiana · Tel. 93 118 26 75 · jordi_cardus@hotmail.com
(Obert de dimarts a diumenge de 8.00h a 24.00h.)

Divendres 12 de juny
PATI LA MORERA

Cuina creativa amb producte fresc i de temporada.

TAST

· Hamburguesa de “vacío argentino” amb quètxup i maionesa casolana.
· Rostit de porc amb verdures ecològiques de l’horta d’en Pau.

EL CASAL DE TIANA
Cuina mediterrània. Tapes.

TAST

C/ Itàlia 83, 08320 · El Masnou · Tel. 93 180 53 28
info@patilamorera.com
(Obert de dimarts a diumenge de 13.00h a 16.00h
i de dimecres a dissabte de 20.00h a 23.30h. Dilluns tancat.).

· Montadito de mini hamburguesa mixta amb foie i salsa gorgonzola
al perfum de foranell.
· Peu de xai a la crema de ceps i llàgrimes de trufa.
· Maridatge: Garnatxa d’Alta Alella.

Dissabte 13 de juny

Av. Isaac Albéniz, 8-10 · Tiana · Tel. 93 395 23 03 · www.casaldetiana.amawebs.com
(Obert tots els dies de l’any de 8.00h a 24.00h.)

Cuina indo-pakistanesa.

Pastisseries participants
FORN SOLÀ I XOCOPAU
TAST

· Les Tianes.
· Brownie.
· Mini muffin de cereals caramelitzats amb mel.
C/ Sant Jaume, 6 · Tiana · Tel. 93 395 26 02
Passatge Moragas, 12 · Tiana · mapi_forn@hotmail.com

FORN I PASTISSERIA AIXELÀ
TAST

· Tartaletes.
· Sant Jordi.
· Blanc i negre.
· Bolets.
· Tirant lo Blanc. · Pastisseria sense gluten.
Av. Issac Albéniz, 26 · Tiana · Tel. 93 39 5 59 02
C/ Matas, 97 · Tiana · Tel. 93 395 59 52 · fornaixela@gmail.com

TARIQ
TAST

· Basmati pulao + baigan bhaji.
· Basmati zardà + pollastre al curry.
C/ de Baldomer Solà, 3 · Badalona · Tel. 93 399 86 93
tariqbadalona@gmail.com
(Obert les nits de dimarts a diumenge de 20.30h a 22.30h.
i els migdies de divendres, dissabte i diumenge de 13.00h a 15.30h.).

Diumenge 14 de juny
ELS GARROFERS

Cuina de mercat ecològica. Filosofia Slow Food Km. 0.

TAST

· Sopa de tomàquet ecològic amb brandada de bacallà, ceba tendra
i olives negres.
· Arròs melós de ceps i fonoll amb formatge d’ovella curat.
Ps. Antoni Borrell, 13 · Alella · Tel. 93 540 17 94 · elsgarrofersalella@gmail.com
(Obert de dimarts a diumenge de 13.30h a 16.00h. De dimarts a dissabte de
21.00h a 23.00h. Dilluns tancat excepte festius).

RESTAURANTS CONVIDATS TASTTIANA2015

Restaurants convidats
al Tast Tiana 2015
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Visites als cellers de la DO Alella
La mostra gastronòmica de Tiana, com cada any, vol promocionar
i difondre els vins de la DOAlella. Amb aquestes visites podreu
aprofitar per conèixer millor les vinyes, les varietats de raïm que s’hi
cultiven i el procés d’elaboració del vi tal com es fa a cada celler.

Els vins de la DoAlella són ideals
per fer el “vermut de Festa Major”.
Els acompanyarem amb tastets
preparats per a l’ocasió.

REALITZAR LA INSCRIPCIÓ PRÈVIA A LES VISITES DEL 2 AL 12 DE JUNY
A L’AJUNTAMENT DE DILLUNS A DIVENDRES DE 9.00 A 14.00H.

Com a novetat aquest any organitzem
el MOST/VERMUT INFANTIL per a nens
i nenes de 4 a 12 anys. Com que hi ha
adults que vénen acompanyats dels seus
fills, la finalitat és que aquests, mentre
els adults tasten i comenten els
vins, tinguin una activitat paral·lela,
relacionada amb la vinya i per despertar
i aplicar els cinc sentits en el tast del
most, acompanyat de quelcom per
menjar. Els més petits podran gaudir
dels tastets-vermut i experimentar
amb el most.

Dissabte 13 de juny 2015

El tast serà a càrrec de Rosa Vila, primera
dona sommelier a Catalunya (1997).
La seva llarga trajectòria professional ens
ajudarà a saber més dels nostres vins.

Les inscripcions seran del 2 a l’11 de juny
de 9.00h a 14.00h. a l’Ajuntament.

Dissabte 13 de juny 2015
Hora: 13.00h.
Lloc: Plaça de la Vila.
Preu: 15€ individual sense nens i 25€ família.
Places limitades.

PARXET - Jornada de portes obertes
Hora: de 10.00 a 14.00h.
Punt de trobada: Mas Parxet.
Grups màxim de 20 persones.
Gratuït.

CELLER QUIM BATLLE
Dissabte 6 i 13 de juny 2015
Hora: 11.00h.
Punt de trobada: Celler Quim Batlle.
Grups màxim de 20 persones.
Parella: 15€.
Individual: 10€.

CELLER ALTA ALELLA
Dissabte 6 i 13 de juny 2015
Hora: 17.00h.
Punt de trobada: Celler (Can Genís, s/n Tiana).
Grups màxim de 20 persones.
Parella: 15€.
Individual: 10€.

Diumenge 7 i 14 de juny 2015
Hora: 17.00h.
Punt de trobada: Celler (Can Genís, s/n Tiana).
Grups màxim de 20 persones.
Parella: 15€.
Individual: 10€.

VISITES ALS CELLERS DE LA DO ALELLA

Tast/vermut
i Most infantil
amb vins DOAlella

5102ANAITTSAT STNAPICITRAP SRELLEC

BOUQUET D’A BLANC+
2013

Tipus de vi: Blanc sec ecològic.
Disponible en: 750 ml.
Varietats: Pansa Blanca (Xarel·lo), d’altres
complementàries.
Anyada: 2013.
Fermentació: Barrica a 15ºC.
Criança: 6 mesos.
Grau alcohòlic: 13 % vol.
Tipus de sòl: Sauló (franco-arenós).
Altitud: 150-300 m.
Orientació: Sud-est.
Pluviometria: 600 litres/any.

Tipus de vi: Vi blanc fermentat en bóta
d’agricultura ecològica.
Varietats: Pansa Blanca -Garnatxa Blanca.
Producció limitada: 3.200 ampolles.
Grau alcohòlic: 12.5º alc. Vol.
ELABORACIÓ
Vi blanc de guarda. Verema manual en caixes
de 18 kg. Maceració pre-fermentativa en fred
durant 24h. Premsat suau amb aprofitament
exclusivament del most flor. Fermentat en bótes
noves de roure durant 3 setmanes (cada varietat
per separat) amb una criança posterior de 4 mesos
a les bótes sobre les seves mares.

ELABORACIÓ
Vi blanc sec ecològic elaborat principalment
amb la varietat autòctona Pansa Blanca
complementada amb altres varietats que
augmenten la complexitat aromàtica i l’estructura
del vi. Mitjançant controls diaris de maduració,
la verema es realitza fent una selecció cep per cep
a la vinya per tal de collir els raïms més madurs
de cada varietat. La fermentació té lloc
individualment per a cada varietat combinant-la
en fusta i en dipòsits d’acer inoxidable.
Finalitzada la criança de 6 mesos, els vins són
sotmesos a cupatge per posteriorment
ser embotellats.
NOTES DE TAST
Vista: Color groc palla amb reflexos daurats.
Nas: Gran complexitat aromàtica on trobem
aromes de fruita madura i fonoll amb un rerefons
de pell de taronja confitada i vainilla.
Boca: Entrada amable, pas per boca gustós, untuós
i molt elegant on destaca l’equilibri entre la fruita
blanca madura i els torrats procedents del procés
de criança en barrica.
Magnífica evolució en ampolla.

NOTES DE TAST
Color
Groc brillant amb tons daurats.
Aromes
Maduresa aromàtica amb suaus tocs de criança.
Aromes de fruita blanca dolça madura amb suaus
tocs de vainilla, mantega.
En boca
Atac franc, pas de boca ampla i retrogust molt
persistent. Acidesa equilibrada. Gustos de fruita
madura combinats amb sensacions de bóta.
Recomanacions gastronòmiques
Vi molt gastronòmic. Marisc, risotto de ceps, peix,
formatges (brie i camembert).
Temperatura de servei
Servir entre 10 i 12º.
Alta Alella S.L.
Can Genís s/n
Apartat de Correus 61
TIANA
Tel. 93 469 37 20
altaalella@altaalella.cat

Bouquet d’Alella S.L.
Sant Josep de Calassanç, 8
ALELLA
Tel. 93 555 69 97
www.bouquetdalella.com
bouquetda@bouquetdalella.com
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PANSA BLANCA

Varietats: 60% Pansa Blanca
i 40% Garnatxa blanca.
Grau alcohòlic: 13,5 % vol.
Acidesa (en tartàric): 5,5 g/l.
pH: 3,33.
Sucre residual: 6 g/l.

Denominació d’origen: (D.O.) Alella,
Catalunya, España.
Tipus de vi: Blanc jove.
Varietats: Pansa blanca (100%).
Fermentació: De 15 a 20 dies, a 15ºC,
en dipòsits d’acer inoxidable.
Maceració: Maceració pel·licular
de 3-4 hores a 13ºC.
Alcohol: 12%.
Vinyes: Edat de 30-40 anys.
Localització: Santa Maria de Martorelles,
Martorelles i Sant Fost de Campsentelles
(Vallès Oriental).
Presentació: Ampolla de 75 cl,
6 ampolles per caixa.
Recomanacions de servei: Temperatura: 9-10ºC.
Maridatge: Aperitius, arrossos, marisc i peix.

“L’Alella Marfil per excel·lència”.
Antigament s’elaborava igual que el sec, amb
criances molt llargues en tines de fusta de grans
volums, durant més de tres anys, adquirint
la Pansa blanca un personal i especial bouquet
molt apreciat durant gran part del segle XX.
Els raïms de les vinyes més elevades, molt madurs,
no acabaven totalment les fermentacions donant
lloc al vi de tipus semi.
Les tendències de mercat en les últimes dècades
han influenciat gradualment les tècniques de
vinificació d’aquest vi, desapareixent poc a poc
les llargues criances en fusta i disminuint la
quantitat de sucres residuals de 50 a 9 g/l,
donant el protagonisme a la fruita, la Pansa blanca,
que sense perdre la contundència en boca (clima
mediterrani) ha guanyat en frescura i aromes
primaris de fruites blanques madures i meloses,
anisades i en anys concrets més tropicals.
El raïm prové de vinyes pròpies on treballem
de manera ecològica amb certificació.
S’ha criat en inoxidable amb les pròpies lies fines
des del mes de novembre fins el febrer per
donar-li untuositat, volum i millor evolució al pas
del temps.
Color groc pàl.lid amb reflexos verdosos, net, brillant i
transparent. En nas trobem una intensitat elevada d’aromes
afruitats. Destaquen notes de poma, pera dolça, cítrics i
alguns aromes més melosos (mel). En boca presenta una
frescura notable equilibrada amb el grau alcohòlic i els
sucres residuals, tot el conjunt acompanyat per la textura
característica que s’hi troba als vins de Pansa blanca d’Alella.
Sabors que recorden l’aroma trobat en nas, final de gust
intens i de recorregut mig.

NOTES DE TAST
Ull: Color pàl·lid amb reflexos verdosos, brillant.
Nas: Aroma afruitat (pinya, poma verda i plàtan)
amb lleugers tocs florals.
Boca: Matisos afruitats (pinya i albercoc), suau,
llarg i persistent, amb una acidesa equilibrada
que el fa molt agradable al paladar.

Alella Vinícola
Àngel Guimerà, 62
ALELLA
Tel. 93 540 38 42
comercial@alellavinicola.com

Celler Altrabanda
Agricultura, 34
MARTORELLES
Direct +34 619 44 33 04
Tel. +34 935 70 45 34
www.serraladademarina.com
roser@serraladademarina.com
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MARFIL BLANC CLÀSSIC
2014 ECOLÒGIC
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TITIANA
MONTALEGRE 2007

Verema manual, premsat suau fins a 0,4 atm
de pressió. Desfangat estàtic durant 36 hores
a 12ºC i posterior fermentació alcohòlica a
temperatura controlada de 14ºC durant
18 a 20 dies amb separació per varietats.
En el cas del moscatell, maceració prefermentativa en fred durant 48 hores a 10ºC.

Varietats: 100% Chardonnay.
Verema: Manual en caixes petites.
Vinificació: Premsat del raïm i fermentació
a temperatura controlada de 15ºC, en part
en barriques de roure francès de gra fi.
Criança: mínima de 36 mesos.
Nº d’ampolles: 2.000.
Grau alcohòlic: 12% vol.
Sucres: 2.0 g/L.
Acidesa Total: 5.60 g/L.
pH: 3.02.
Acidesa Volàtil: 0.21 g/L.
Sulfurós Total: 72 mg/L.
VITICULTURA
Alella es caracteritza per un sòl de textura arenosa
anomenat “sauló”.
La densitat de plantació és de 3.700 ceps/Ha
amb un marc de plantació de 2,2 x 1,2 metres.
La conducció dels ceps és en espatllera i en vas les
més velles que hi realitzem una poda curta.
L’anyada 2007 es va caracteritzar per una primavera
i estiu calorosos i poc plujosos. Així, la maduració
va ser òptima, obtenint vins voluminosos i molt
aptes per a criança.
NOTES DE TAST
Aromes de fruites intens, floral i persistent.
En boca és ampli, estructurat i voluminós amb
lleugeres notes torrades.
Presenta una bombolla fina i integrada.

Celler Can Roda
Mas can Roda s/n
STA.MARIA DE MARTORELLES
Tel. 93 579 44 48
www.cellercanroda.cat
info@cellercanroda.cat

Parxet S.A.
Mas Parxet
TIANA
Tel.: 93 395 08 11
info@glevaestates.com
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PANSA BLANCA
MUSCAT 2014
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MAS PELLISSER
VI ESCUMÓS BRUT NATURE

Tipus de vi: Vi blanc.
Varietats de raïm: Picapoll.
Grau alcohòlic: 12%.

Varietats: 100% garnatxa negra.
Criança: 18 mesos.
Grau alcohòlic: 11,5% vol.

ELABORACIÓ
Vi blanc de producció ecològica
amb la varietat de Picapoll,
procedent de la mateixa finca “La Sentiu”
i fermentat amb dipòsit inoxidable.
NOTES DE TAST
Vi de gran expressió del terrer sauló molt
mineralitzat, amb records bosquetans.
Rebent el foranell (la contínua brisa marina)
amb una excel·lent exposició solar i canvi de
temperatura nocturna-diürna molt acusada.
Sobre una base de poma verda destaquem
els aromes de flors blanques (gessamí, flor
de taronger).
En boca és molt untuós, carnós, amb reflexos
ametllats, d’albercoc i pruna seca. Darrer gust
molt persistent amb notes xocolatades.

Celler Joaquim Batlle
Masia La Sentiu, s/n
TIANA
Tel. 93 395 45 27
www.vinosdealella.com
celler@joaquimbatlle.com

Mas Pellisser
Avda. Isaac Albèniz, 15-17
TIANA
Tel. 93 465 40 64
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FORANELL PICAPOLL
2010

al menú degustació de la setmana gastronòmica
del TAST TIANA 2015

Can Roca s/n · Tiana · Tel. 93 395 07 47 · www.restaurantcanroca.com

CLUB CASINO DE TIANA
Primer: Bouquet d’enciams amb barqueta de carxofes
i pernil d’ànec.
Segon: Cuixa de xai desossada i rostida amb polenta.
Postres: Tianes del Casino.
Maridatge: Alta Alella PB o Garnatxa negra Alta Alella.
Preu: 24€ (IVA inclòs).
C/ Edith Llaurador · Tiana · Tel. 93 395 49 02 · rcc.tiana@gmail.com

EL CASAL DE TIANA
Primer: Burrata de tomàquet raff i olivada d’arbequina
al perfum d’alfàbrega fresca.
Segon: Conill adobat amb vi foranell saltejat amb ceba
de Figueres caramel·litzada i tomàquet xerri de proximitat.
Postres: Maduixots del Maresme amb Dolç Mataró d’Alta Alella.
Maridatge: Garnatxa Alta Alella.
Preu: 18,50€ (IVA inclòs).
Av. Isaac Albéniz, 8-10 · Tiana · Tel. 93 395 23 03 · www.casaldetiana.amawebs.com

MENÚ DEGUSTACIÓ

Primer: Amanida Can Roca o timbal d’escalivada
i anxoves.
Segon: Entrecot de vedella o bacallà al gust.
Postres: Coca de full de xocolata.
Maridatge: Foranell pansa blanca o Bouquet d’a Syrah.
Preu: 32€ (IVA inclòs).

MENÚ DEGUSTACIÓ

CAN ROCA

MENÚ DEGUSTACIÓ

MENÚ DEGUSTACIÓ

MENÚ DEGUSTACIÓ

MENÚ DEGUSTACIÓ

De l’1 al 14 de juny
L’AVI MINGO
Primer: Truita tianenca (botifarra negra i perol i mongetes
del ganxet).
Segon: Costelletes de cabrit saltejades amb all i julivert
amb patates.
Postres: Tianes.
Maridatge: Vi “Origens” rosat masia Can Coll de Canyet (DOAlella).
Preu: 23€ (IVA inclòs).
C/ Lola Anglada, 28 · Tiana · Tel. 93 395 22 06 · www.avimingo.com

LES TERRASSES DE SANT ROMÀ
Entrant: Vermut amb una tapa a la terrassa.
Primer: Amanida de formatge de cabra o fideuà.
Segon: Entrecot de vedella de Galícia a la brasa o bacallà
a l’empordanesa.
Postres: Tianes.
Maridatge: Pansa blanca del Celler Quim Batlle i Syrah d’Alta Alella.
Preu: 30€ (IVA inclòs).
Crta. B-500, Km. 4 · Tiana · Tel. 93 395 14 02

MAS BLANC
Primer: Delícies de brie amb fruits vermells.
Segon: Melós de vedella al seu suc.
Postres: Tianes.
Maridatge: Bouquet d’Alella.
Preu: 30€ (IVA inclòs).
Camí Dalt d’Alella, 15 · Tiana · Tel. 93 395 38 12/608 712 447
restaurantmasblanc.tiana@gmail.com
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Restaurants participants

Tiquet de 3 degustacions de vi
+ copa: 10€

Aquest any i per primer cop a la fira
gastronòmica i del vi de Tiana, els cellers
oferiran els seus productes a “la Botiga”
que estarà situada al costat de l’estand
de venda de tiquets de l’Ajuntament.

Tiquet de 3 tastos gastronòmics
+ 1 postre: 10€
La venda de tiquets per a la degustació
es farà el divendres 12, dissabte 13
i diumenge 14 de juny a l’estand d’informació
del Tast Tiana. Es podrà realitzar el pagament
amb targeta de crèdit.
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El pagament es podrà realitzar en efectiu o
amb targeta de crèdit.
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Els visitants de la fira podran adquirir
els vins o caves que ofereixen els cellers
de la DOAlella presents al Tast Tiana.
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del TAST TIANA

Imprès sobre paper ecològic

Del 2 al 12 de juny:

Venda anticipada de tiquets
a les oficines de l’Ajuntament,
els dimarts i els dijous
de 9.00 a 14.00h
i de 17.00 a 20.00h.

Coordinació
Ajuntament de Tiana
Disseny gràfic
Marta Arnau
Impressió
Bertmon, S.L.

Ajuntament de Tiana

En cas de pluja, mal temps o altres causes
alienes a l’organització, l’Ajuntament es
reserva el dret de cancel·lar els actes
previstos i publicar al web municipal
qualsevol modificació.
L’Ajuntament de Tiana agraeix la col·laboració
i participació de les entitats, associacions
i empreses per fer possible el TAST TIANA
i la FESTA MAJOR PETITA.

LA BOTIGA TASTTIANA2015

laBOTIGA

Venda de tiquets
del TAST TIANA 2015

ORGANITZA:

Ajuntament de Tiana

COL·LABORA:

