Organitza:

Col·labora:

Jornada Tècnica
El tap de suro: una eina per l’enòleg?
26 Març, 2015
Lloc: VITEC. Carretera de Porrera km1 43730, Falset

Històricament s'ha considerat al tap com un simple tancament per
preservar físicament el vi o el cava contingut en l'ampolla, sent el
principal objectiu enològic evitar els defectes sensorials observats
en un percentatge reduït de taps de suro.
En els últims anys el sector surer ha realitzat un esforç important
per minimitzar la presència de haloanisols en els taps i evitar
qualsevol defecte sensorial.
Així mateix, s'han desenvolupat diferents línies de recerca
orientades a determinar la demanda d'oxigen dels vins embotellats,
la permeabilitat a l'oxigen dels taps de suro i les aportacions
sensorials positives dels mateixos. Tot això per incrementar
l'estabilitat sensorial dels vins, i els efectes mediambientals del seu
ús reduint la petjada de carboni en els vins comercialitzats,
demostrant-se el tap de suro com un element actiu en la qualitat
sensorial i ambiental dels vins embotellats.
Gran part d'aquest coneixement no ha estat encara divulgat i
transferit al sector vitivinícola. El projecte SUBERVIN pretén posar a
la disposició dels enòlegs i cellers el coneixement actual per ajudar
a la millora dels vins elaborats al denominat Espai SUDOE (Sud de
França, Espanya i Portugal).

09.00-09.15

Recepció

09.15-09.30

Benvinguda i exposició del projecte
SUBERVIN

11.15-11.40

Jordi Roselló (VITEC)

Sergi de Lamo (VITEC)
09.30-09.55

El tap de suro i la transferència d’oxigen als
vins. Innovacions en relació al tap de suro.

11.40-12.05

Evolució de vins embotellats amb diferents
tapaments després de 5 anys.

Migració de compostos fenòlics del
suro al vi.
Joana Azevedo (Universitat de Porto)

Paulo Lopes (AMORIM)
09.55-10.20

El suro i la valorització sensorial dels
vins.

12.05-12.30

Qualitat del suro, innovacions i ús
potencial en l’ embotellat de vins
Helena Pereira (Universitat de Lisboa)

Julien Michel (Universitat de Bordeaux)
12.30-12.55
10.20-10.45

Els riscos de defectes organolèptics lligats
als taps de suro en la conservació del vi en
ampolla.
Antonio Palacios (Excell Ibérica)

10.45-11.15

Pausa Cafè

Cicle de vida i petjada de carboni del
tap de suro
Albert Hereu (ICSuro)

12.55-14.00

Taula rodona. Interacció suro -vi: reptes
de futur.

14.00-15.00

Aperitiu i degustació de vins de la zona

INSCRIPCIONS:
Per formalitzar la inscripció és necessari enviar un correu electrònic a anna.capdevila@vitec.cat indicant Nom i
Cognoms, Població, Codi postal, telèfon i professió. Places limitades. La data d’inscripció acaba el
proper 23 de Març.

