EDUCACIONAL / MICE

TALLER D’ELABORACIÓ DE CERVESA
CASOLANA
Aprèn tots els processos per crear la teva pròpia cervesa artesana
Curs de 10 hores on podràs aprendre tots els processos d’elaboració de la cervesa artesana en
mans dels artesans cervesers de la Selvaseria.

PROGRAMA

Durada de l’activitat: 10 hores
A les 9:00h es farà la benvinguda, presentació i entrega de documentació.
Després de la benvinguda comença el taller amb l’esclafat de l’aigua amb la informació
pertinent a aquest procés.
Mentre l’aigua s’escalfa, esmorzarem.
Els processos que continuem fent per elaborar la cervesa són la mòlta de malts, la maceració,
el filtrat del bagàs i el bullit del most.

A les 14:00h dinarem.
Després continuem amb els processos de refredament, sembrat del llevat i posteriorment la
neteja.

Cap a les 19:00h acaba el taller.

Aproximadament al cap de 15 dies embotellat i lliurament de les ampolles que pertoquin a cada
participant, si no poden venir se’ls hi enviarà, ports a càrrec del client.
RESTAURACIÓ
Els àpats es fan dins del mateix Mas on s’elabora la cervesa, i si fa bons temps es menja a
l’exterior.
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MÉS INFORMACIÓ
Idiomes: català, castellà i francès (anglès: demanar amb força antelació)
Edat mínima: 18 anys
Grups (mínim/màxim):
Mínim 4 persones
Màxim 12 persones

COM ARRIBAR/ PUNT DE SORTIDA I PUNT D’ARRIBADA
Ctra. de Vidreres a Lloret, km. 9,4
Vidreres

DATES
Es pot fer tot l’any.
PREU NET PER AGÈNCIA
Preu per persona € + IVA (Mínim 4 persones o fix € + IVA)
[Podeu sol·licitar dossier amb preus a http://www.hibriturselva.cat/contacte]
El preu inclou:
• Taller d’elaboració de cervesa (explicacions tècniques i pràctiques)
•

Àpats
-

Esmorzar de pa amb tomàquet i embotits (ens adaptem a necessitats
especials)

-

Dinar amb amanida, plat de paella de carn, fruita de temporada
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•

Cada participant disposa de un màxim 8 tastos de cervesa en got de 250cl, a escollir
entre les possibles cerveses, durant la durada del taller inclosos els àpats.

El preu no inclou:
• Transport fins a la cerveseria
• Qualsevol activitat que no estigui especificada a la descripció.
• Aproximadament al cap de 15 dies embotellat i lliurament de les ampolles que
pertoquin a cada participant, si no poden venir se’ls hi enviarà, ports a càrrec del
client.

CONTACTES
Can Gruart (La Selvaseria)

Ctra. de Vidreres a Lloret, km. 9,4
Vidreres, Girona
671206946 - Jordi Pomar
www.laselvaseria.com
info@laselvaseria.com
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