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Gastrotalkers fa 3 anys i ho
celebrem amb bombolles!
Sortegem una experiència enoturística i un lot de caves de Cava Guilera per
celebrar el tercer aniversari de Gastrotalkers.cat

El guanyador/a ha estat: @ainacmora
Gràcies a tots/es per participar! Aviat més sortejos!

Cava és sinònim d'alegria i celebració. En podem trobar molts altres, però en aquesta ocasió ens
quedarem amb aquesta opció perquè estem d'aniversari. Sí, Gastrotalkers.cat celebra 3 anys i
estem molt contents d'haver arribat fins aquí acompanyats de tots vosaltres. És per això que hem
decidit brindar amb cava!
El dia de Sant Jordi és el gran dia, un dia festiu i emocionant (especialment aquest 2021). Tot i
així, per no perdre'ns detall ni de Sant Jordi ni del nostre aniversari hem decidit celebrar-lo uns
dies després i tal com cal: tenint en compte a tots els que feu possible Gastrotalkers.
Nosaltres brindem amb cava, però també volem que ho feu vosaltres. És per això que hem decidit
fer un sorteig de la mà de Cava Guilera (Lavern, Alt Penedès), celler que s'uneix a la nostra
celebració amb una proposta molt especial: una experiència enoturística i un lot de caves.
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Vinyes de Cava Guilera. Foto: Cava Guilera.

Cava Guilera és un petit celler familiar especialitzat en l'elaboració artesanal de caves de llarga
criança: Reserva i Gran Reserva. Elaboren unes 30.000 ampolles anuals i treballen amb criances
que oscil·len entre 24 mesos i 13 anys. A Guilera diuen que el cava és paisatge, cultura, alegria i
temps, tots ells valors poderosos que poden influir positivament. Per aquest motiu volen baixar el
cava del pedestal i socialitzar-lo. Fer cultura del cava implica estar a prop de les persones: preus
ajustats, expressar-se amb naturalitat i comunicació accessible. Això i més ens ho va explicar la
periodista Ruth Troyano a "Respirar la vida i simplement gaudir
(https://www.gastrotalkers.cat/noticia/238/respirar-vida-simplementgaudirhttps://www.gastrotalkers.cat/noticia/238/respirar-vida-simplement-gaudir) ", un article
publicat fa poques setmanes.
Des de Gastrotalkers recolzem aquesta manera de fer i en aquest tercer aniversari podràs gaudir
en primera persona d'aquesta experiència. El premi inclou:
- Experiència Guilera Gastrocava: tast contemplatiu per a dues persones
- Lot de caves: Guilera Xarel·la Verda 2012 i Guilera Musivari 2007.
Guilera Xarel·la Verda 2012 és un cava homenatge a la dona i al xarel·lo. Guilera ha feminitzat
la varietat de raïm més important del Penedès per celebrar el paper de la dona a la societat.
Fresc, cristal·lí i molt elegant. Bombolla fina i vibrant, aromes delicades, tocs de poma verda i
cítrics, persistència en boca i un punt amarg. Gastronòmic i molt versàti.Aquest cava monovarietal
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100% xarel·lo també ha estat guanyador del Vinari d'Or 2019 Millor Escumós Antigues Reserves
[2012] als Premis Vinari.

Guilera Musivari 2007 és el cava insígnia de Cava Guilera, inaugura una nova línia de caves
prèmium elaborats a partir de les grans anyades i és, també, un homenatge als fantàstics
paisatges del Penedès i al pare de Marta Guilera. Expressa la nostra idea d'un cava de gran
qualitat. Extremadament fresc, harmònic i delicat; com una carícia al paladar. Fruita madura,
torrats, oda als fumats i post - gust molt llarg. Gastronòmic i molt versàtil, aquest cava combina
especialment bé amb plats gustosos i delicats.

(https://www.instagram.com/p/COSjsXShgVv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)

Ver esta publicación en Instagram
(https://www.instagram.com/p/COSjsXShgVv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)
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Una publicación compartida de GASTROTALKERS | gastronomia (@gastrotalkers)
(https://www.instagram.com/p/COSjsXShgVv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading)

El sorteig té lloc al nostre perfil d'Instagram i aquestes són les indicacions per poder participar:
Com participar?
- Segueix-nos els perfils d'Instagram de @cavaguilera (https://www.instagram.com/cavaguilera/)
i @gastrotalkers (https://www.instagram.com/gastrotalkers/) .
- Fes m'agrada a la publicació del sorteig que trobaràs al nostre perfil d'Instagram.
- Menciona a la persona amb la que t'agradaria brindar i gaudir d'aquesta experiència a Cava
Guilera.
També has de saber que...
- Tens temps fins el 9 de maig del 2021 per participar.
- Pots participar tantes vegades com vulguis.
- Que el dia 10 de maig del 2021 donarem a conèixer el/la guanyador/a.
Molta sort! I gràcies per formar part d'aquesta bonica comunitat.

Consulta aquí les bases legals (http://arxius/gastrotalkers/imatgesbutlleti/Bases legals Cava
Guilera.pdf) del sorteig.
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