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Més oferta i nou
espai honoren el vi
LA FESTA S’AMPLIA A DOS DIES I A LA PLAÇA DE LA LLOTJA
Lleida ret de nou honors als mi-
llors vins de la terra.Aquest cop
amplia la durada a dos dies i es-
trena nou emplaçament, a la
plaça de la Llotja.

Tot plegat, li permet guanyar
espai i oferta. En aquest sentit,
diumenge convida a prendre
part al dinar 7 vins, 7 paisatges,
en què 7 vins Costers del Se-
gre es mariden amb 7 degusta-
cions gastronòmiques.

D’altra banda, i per tal de cap-
tar un públic més jove i familiar,
dóna cabuda a animació, con-
certs en directe, sessions de DJ
o sortejos, mentre el públic re-
corre els estands dels 25 expo-
sitors, que donaran a conèixer
més de 60 referències de vi.

A més, els usuaris podran lle-
gir i compartir els codis QR so-
bre la festa, tota una plataforma
per promocionar i divulgar els

productors de vins lleidatans, tal
com va indicar el president de
la Ruta delVi de Lleida,Tomàs
Cusiné, en la presentació de l’es-
deveniment. Per la seua banda,
l’alcalde, Àngel Ros, va remar-
car la importància que pren el
turisme enològic, al combinar el
coneixement del territori i la gas-
tronomia. La previsió dels orga-
nitzadors és arribar a les 4.000
visites.

Un total de 25 expositors donaran a conèixer més de 60 referències de producte.

Setze cellers
mostren la
qualitat vinícola
En aquesta ocasió, els cellers
participants sónAnalec, Bre-
golat Cultura Ecològica, Cas-
tell del Remei, Cérvoles Celler,
Cercavins, Clos Pons, Costers
del Sió, L’Olivera, Lagravera,
Mas Blanch i Jové, Matallon-
ga, Raimat,Tomàs Cusiné,Vall
de Baldomar,Vinya ElsVilars i
Fira delVi del Pirineu. Pel que
fa a l’oferta gastronòmica, la
proposaran el Celler del Ro-
ser, Fruita Blanch,Gastronòmic
2.0, Gremi de Forners de les
terres de Lleida, la Llotja, Gil-
da, BO de Shalom iTarrazú.

Alguns d’aquests cellers par-
ticiparan a la copa de benvin-
guda al dinar demaridatge, que
tancarà diumenge la festa. Or-
ganitzat per Como Pomona,
combina el tast de receptes
amb els productes elaborats per
set cellers, un de cadascuna de
les subzones de la DO Costers
del Segre, com són el Segrià,
Artesa de Segre, Pallars Jussà,
Valls del Riu Corb, Raimat,Ga-
rrigues o l’Urgell.

Així els comensals assabo-

riran des d’amanides de pop i
patata amb verduretes fins a
arros cremós de ceps, passant
per tàrtar de vedella ambman-
tega de porradell i passatge
d’espècies, farcellet de bacallà
amb broqueta de bolets o cos-
telles de vedella lacades.

A les postres, els gurmets
gaudiran de tastets de format-
ges deTros de Sort amb textu-
res de ceba, codony i nous o
roques de xocolata amb sal,
tots maridats amb diferents
vins.A hores d’ara, ja s’han
completat les places, informa
el web dels organitzadors.

Alguns prendran
part al dinar ‘7

vins, 7 paisatges’,
quemarida

Costers del Segre
amb7plats

VFesta del Vi de Lleida
Novetats

La iniciativa pretén demostrar la riquesa enològica i gastronòmica.
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