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INGREDIENTS PER A 4 PERSONES 

- 2 cues de vedella
- 3/4 de litre d’oli d’oliva
- 2 l de vi negre
- 400 g de bolets del temps
- 1/2 cabeça d’alls
- 2 cebes mitjanes
- 1 pastanaga
- 2 o 3 tomates madures
- 1 porro
- 1 fulla d’api
- 1 fulla de llorer
- 1 branqueta de farigola
- Sal i pebre

CUA DE VEDELLA AMB VI NEGRE
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ELS TASTOS DE VINS

Ja fa algun temps que em dedico 
al món del vi, i això m’ha donat 
l’oportunitat de poder assistir a 
nombrosos tastos, tant de vins 
com de licors. Últimament, 
quan m’hi conviden, tret que el 
producte m’interessi molt, he 
deixat de assistir-hi. El motiu?: 
són avorrits i tinc la sensació 
d’estar perdent el temps.

Crec que tots aquests que es 
dediquen a organitzar tastos de 
productes haurien de revisar-
ne el model, que 
és antiquat i cansa 
la gent: sempre el 
mateix format, i 
molts cops donen la 
mateixa informació 
una vegada i una 
altra.

La majoria de les 
vegades preparen 
els tastos sense tenir 
en compte qui hi 
assistirà, i deixen 
anar una quantitat 
d’informació a ve-
gades incompren-
sible; l’únic que fan 
és avorrir el públic, quan haurien 
de pensar a donar una informació 
més fàcil i accessible a tothom. Si 
algú necessita una informació més 
específica, la pot trobat per altres 
canals, o si està molt interessat 
en el tema, pot contactar amb 
l’elaborador i fer preguntes més 
concretes, o bé assistir a cursos 
més especialitzats, on sí que donen 
una formació més tècnica.

Fa poc temps vaig assistir a 
un tast popular en què varen 
presentar dos cellers. Varen 
donar molta informació que 

molts no van poder assimilar. 
A veure, si era un tast per a no 
entesos en el món del vi, per 
al consumidor, doncs per què 
es posaren a donar informació 
tècnica sobre l’elaboració i el 
mètode d’elaboració? Si us 
plau, fem-ho fàcil; en aquell 
tast el que interessava era que 
la gent conegués el vi, i que en 
un moment donat el distingís 
entre d’altres en trobar-lo a 
l’estant d’una botiga. A la meva 

manera de veure, hauria estat 
molt més productiu explicar 
alguna anècdota o història més 
o menys divertida; segur que 
la gent hauria retingut molt 
més això que no pas tots els 
tecnicismes que varen donar.

Senyors elaboradors i 
presentadors de tastos: creieu 
que la majoria dels assistents 
als tastos es capaç de trobar les 
aromes de plàtan, pinya i d’altres 
que els dieu? Personalment 
crec que no; us diuen que sí per 
un tema d’influència, però crec 

que realment no les troben.
I si ja es vol fer més divertit, 

canviem el format i creem 
una altra manera de fer tastos, 
més interactiva. Crec que seria 
molt més productiu a l’hora de 
recordar la idea d’un vi si fóssim 
capaços de fer tastos en què la 
gent pogués fer alguna mena 
de joc o activitat amb el vi, és a 
dir, convertir algú que assisteix 
passivament a un tast en una 
part activa, no sols en el fet de 

tastar-lo, sinó de 
descobrir les coses 
que el diferencien 
d’un altre.

Quant als tastos 
dirigits a profes-
sionals, també agra-
iríem que s’inventés 
alguna altra manera 
de fer tastar els vins 
i de conèixer les 
seves virtuts. Caldria 
convertir-los també 
en més interactius 
i amens: a tots ens 
agradaria i aniríem 
amb més ganes a les 

presentacions.
Senyors elaboradors i som-

meliers presentadors de tastos: 
fem una reflexió conjunta i 
reinventem la nostra feina.

Salut!

CONRAD JOHERA
SOMMELIER 




