
SEMINARI: Com treballar el formatge 
en els comerços especialitzats i 
en establiments d’hostaleria 

QUÈ?

Conèixer bé el producte que es vol vendre o servir, és clau per  Conèixer bé el producte que es vol vendre o servir, és clau per  
traslladar al consumidor un  missatge coherent i atractiu que 
promogui la venda a la botiga o la demanda al restaurant. 
Amb els formatges també és així, i aquest seminari servirà 
per aprendre a tallar, servir i conservar diferents tipus de for-
matges, així com conèixer millor les característiques de cada 

família.

•	Elaboració del formatge
•	Classificació dels formatges
•	Servei i conservació dels formatges
•	Els diferents maridatges dels formatges
•	Tractament dels formatges a les botigues
•	Tractament dels formatges a la restauració:
-	Com a ingredient-	Com a ingredient
-	Les taules de formatges
-	El carro de formatges
•	Tast de formatges i vins dels Pallars.

AMB QUI?

Ramon Roset és sommelier, analista sensorial de vins i 
gastronomia, membre del jurat dels concursos de formatges 
Lactium, de Vic, i Fira  de  San  Ermengol, de la  Seu  d’Urgell. 
Dirigeix els Premis Vinari,  és redactor en  cap  de  la  revista 
digital  vadevi.cat,  subdirector  de  la  revista  digital 

vadegust.cat i col.laborador habitual de les revistes Cuina,  vadegust.cat i col.laborador habitual de les revistes Cuina,  
Papers de Vi i també ha participat en diverses guies de vins.

COM?

Amb una metodologia didàctica i divertida que permeti 
apreciar les característiques organolèptiques 

de cada formatge. Finalitzarem amb 
un maridatge de vins i 
formatges de proximitat.

QUAN?

El 28 de març de 2022, de 17h a 20h  a l’Espai Taller de 
la Pobla de Segur

M’APUNTO!

Aquests seminaris t’interessen si.... vols aprofundir en 
el coneixement dels diferents tipus de formatges de Ca-
talunya i promoure’n la venda al teu establiment. També 
si vols aprendre com combinar formatges i vins i apren-

dre més sobre els de casa nostra.

Et pots inscriure a través del següent formulari:

https://forms.gle/cyJMWkPzn8LPkKM18

Per correu electrònic a alteugust@tremp.cat o per
 telèfon 973 65 00 05 ( ext 345)

https://forms.gle/cyJMWkPzn8LPkKM18

