Jornada del productor: Visita a les finques del Calçot del Montmell 2013
Primera part:
Jaume Solé farà una visita guiada a La Joncosa del Montmell, per les finques on cultiva el calçot
per tal de transmetre als assistents tot tipus de detalls i així conèixer més profundament el
calçot, el seu origen, el seu cicle i el seu conreu.
Segona part:
Tanmateix i aprofitant el vincle existent entre calçot, vinya, sarment i foc on es couen,
s’aprofitarà el dia per explicar una de les feines que en viticultura són més importants, la poda
dels ceps (fonaments bàsics i repercussions).
Tercera part:
La visita acabarà amb una degustació de tastets amb calçot del Montmell elaborats pels
cuiners integrants de Terra i Taula i maridat amb els vins de Terra i Taula.
Informació de l’activitat:
Dia: Diumenge, 24 de febrer
Hora:
10:30h – 14h
Durada:
3h aproximadament
Preu:
10 euros, inclou visita a la finca i tastets del calçot amb maridatge
Data límit reserva:
Activitat només amb prèvia reserva fins divendres 22 de febrer.
Activitat a l’aire lliure, possibilitat de modificació de data per motius
metereològics
Informació i reserves:
Al nostre correu: info@terraitaula.cat
O per telèfon als mateixos restaurants: Vell Papiol 977.69.13.49 – Ull de llebre
977.68.88.88 – El Bosc 977.67.18.71 – Lo Mam 977.16.21.77
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CUINERS Jordi Guillem (Lo Mam) - Jordi Martínez (El Bosc) - Josep Pascual (Ull de llebre) - David Vernet (Vell Papiol)
PRODUCTORS Joan Martí (Formatgeria Marvall) - Daniel Mercader (El Camp de la Sort) - Marc Pardo (L’hort de la Tona)
Jordi Pascual (Olis Torclum) - Jaume Solé (Calçot del Montmell)
VITICULTORS ENÒLEGS Massimo Marchiori (Partida Creus) - Eduard Pié (Sicus) - Enric Roca (Avgvstvs) - Xavier Vidal (Jané
Ventura)

Punt de trobada
C/ Major, 10 (Joncosa del Montmell)
GPS:
+41° 18' 50.89", +1° 27' 12.81"
Telèfon de contacte del productor (Jaume Solé):
660.379.109
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