Webinar: Vinho e alternativos de madeira – Novas tendências

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS:

DESTINATÁRIOS:

As principais novidades ligadas à utilização de
alternativos de madeira em enologia estão
relacionadas principalmente com a compreensão
da cinética de extração das diferentes famílias de
moléculas
aromáticas.
Estes
novos
conhecimentos envolvem novas práticas no que
diz respeito ao momento de incorporação e ao
tempo de contato.

Enólogos e responsáveis de produção enológica;
consultores; proprietários de adegas; quadros
técnicos e comerciais de tanoarias e distribuidores
de alternativos de madeira e outros profissionais
ligados ao setor.

Este webinar é uma "antevisão" de uma discussão
mais aprofundada do tema, que terá lugar num
curso presencial clássico de 8 horas, assim que as
condições o permitam (finais de 2020).

- Olivier MERIEUX, enólogo consultor especializado
no tema “madeira e alternativos”, Groupe ICV France

ORADOR:

DATA e LOCAL:
OBJETIVOS:

- Sexta-feira, 26 de junho de 2020,

A discussão centrar-se-á em dois aspetos
importantes:
- A seleção de madeiras para obter os perfis
organoléticos desejados e reprodutíveis.
- Os diferentes formatos dos alternativos de
madeira (granulometria e tempos de contacto), o
momento (utilização na fase de fermentação
redutiva ou no afinamento) e a duração da sua
aplicação.

DURAÇÃO:
- 10h00 às 11h30 (WEST - Portugal)

Um último tópico abordará a evolução dos perfis
amplamente preferidos pelos consumidores em
relação a uma maior integração das notas de
"madeira" e sua implicação nas práticas de
tanoaria (evolução dos formatos e tostagem).
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Webinar: Vinho e alternativos de madeira – Novas tendências

Propinas e condições de inscrição:

Webinar

Inscrições até 25.06.2020
Preço unitário:

Vinho e alternativos de madeira – Novas tendências
48,79€ (60€ com IVA)

A comunicação do orador será realizada em
francês com TRADUÇÃO em SIMULTÂNIO*.

As inscrições incluem: certificado de participação.
Almoço livre.
Data Limite para inscrição: 25 de junho de 2020.

- A inscrição poderá ser efetuada acedendo a
www.vinideas.pt ou enviando um email para
vinideas@vinideas.pt
- As inscrições são consideradas válidas no momento da
receção da ficha de inscrição; o pagamento deverá ser
efetuado até à data limite de inscrição, por
transferência bancária, colocando no descritivo da
operação o número de inscrição que lhe foi
atribuído.
IBAN: PT50 0035 0906 00089713930 55

Os documentos para faturação serão emitidos com os
dados indicados na inscrição, não sendo permitidas
alterações posteriores à sua emissão.

*Necessário atingir número mínimo de participantes.

Sobre o ICV
O Grupo ICV – Institut Coopératif du Vin, sediado em Montpellier, é uma instituição de
referência, presta serviços de aconselhamento técnico, análise, formação e produtos
enológicos. É um agente importante da evolução no seio da fileira vitícola.
Através de uma vigilância técnica e científica constante em França e nas vinhas do mundo
inteiro, o Grupo ICV desenvolveu um espírito pioneiro num meio em constante mutação onde
a cada momento surgem novas necessidades, novas restrições, novas oportunidades …
Apoiado por uma estrutura cooperativa que posiciona os viticultores e o interesse da fileira
vitícola no coração das suas preocupações, o Grupo ICV concebe, realiza e vende produtos
e serviços a mais de 300 adegas cooperativas, 1700 Produtores e 20 estruturas de
comercialização.
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