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l Tast Tiana té el do 
de l’oportunitat. El 
juny és un mes ple 
de promeses: dies 
més llargs, tempe-

ratures càlides i temps lliure. 
El programa de la mostra gas-
tronòmica i del vi arriba a les 
nostres mans quan ja estem 
relaxats, a punt per passar 
els vespres fora de casa i amb 
ganes de riure i xerrar de 
no res. Per això, parlar amb 
la Mite Díaz, la responsable 
municipal del Tast Tiana, i 
amb la Guiomar Blanco, tèc-
nica de Promoció Econòmica 
del consistori tianenc, ens fa 
venir unes ganes terribles de 
visitar la mostra: “És impor-
tant que Tiana sigui un dels 
puntals de la DO Alella i que 
donem a l’enoturisme la relle-
vància que mereix”, apunta 
la Guiomar per argumentar 
la importància d’aquesta cita 
anual. La Mite, per la seva 
banda, subratlla que la fira 
“creix cada any” i que aquest 
2019 esperen consolidar els 
6.000 visitants de l’edició an-
terior. 

La plaça de la Vila, el Jardí 
Lola Anglada i l’entorn de 
Can Riera tornaran a ser els 
escenaris a l’aire lliure on es 
trobaran restauradors, pro-
ductors i visitants. Set res-
tauradors i dues pastisseries 
de Tiana, i diferents establi-
ments convidats, compartiran 
espai amb deu estands de 
productors de la DO Alella.

Can Riera tornarà a acollir 
la presentació dels vins par-
ticipants, un acte que –sota 
la batuta d’un sommelier– es 
convertirà en el plat fort de 

ACTUALITAT

Tot a punt per al Tast Tiana

E

La mostra gastronòmica i del vi Tast Tiana ha convertit aquest municipi en un dels 
puntals de la DO Alella i en una cita de referència per als amants de la bona taula 
i el bon beure. La fira torna els dies 14, 15 i 16 de juny, i ja en són onze edicions. 
És una proposta molt seductora: maridatges de copa i plat i xiuxiueigs sota el cel 
d’un estiu a punt d’esclatar.
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La Plaça de la Vila bull d’activitat durant el Tast Tiana 2018.

En Jordi, d’Alta Alella, i la Laura, de Bouquet d’Alella, proporcionen vi als assistents al Tast.
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dissabte a la tarda. Un tastet 
que arribarà després de la 
presentació d’un nou produc-
te local: la salsa brava que han 
elaborat els cuiners de Can 
Margalef.

Diumenge, després de 
dinar, coincidint amb la Festa 
Major Petita, torna un clàssic 
del Tast Tiana: els tallers de 
cuina per a nens. Aquest any, 
l’encarregat de dirigir els 
més menuts serà un cuiner 
de luxe: Miquel Antoja, el 
conegut xef de Badalona que 
ha revolucionat el concepte de 
menjar per emportar-se amb 
el seu Foodlona badaloní.

El Tast és una oportu-
nitat molt bona també per 
conèixer el món del vi en les 
seves diverses etapes: durant 
els tres dies es poden visitar 
els cellers de la DO Alella, i 
diumenge al matí s’ofereix la 

tradicional passejada per les 
vinyes de Tiana.

De tot això, en podran 
gaudir enguany uns convidats 
molt especials: els represen-
tants del petit poble italià de 
Tiana, a l’illa de Sardenya. 
“Els ajuntaments d’ambdós 
municipis han segellat un 
agermanament que se cele-
brarà durant aqueta edició 
del Tast”, explica la Mite.

Cinefòrum, l’avantsala 
del Tast 2019
Com ja és tradicional, el di-
vendres anterior al Tast els 
aficionats a la cuina i el vi 
escalfen motors a la sessió 
de cinefòrum temàtic. La pel-
lícula que es podrà veure el 7 
de juny és Una buena receta, 
de John Wells, amb Bradley 
Cooper i Sienna Miller al 
capdavant. El cinèfil i col-

laborador de Ràdio Tiana Pep 
Sánchez serà l’encarregat de 
dinamitzar el debat després 
del film, que explica la histò-
ria d’un ambiciós xef que ha 
de començar de zero després 
de perdre tot el seu prestigi. 
Després del col·loqui, restau-
radors i productors oferiran 
un primer tastet del que por-
taran a la mostra. 

Els restaurant Mas Corts, Can Roca i l’Avi Mingo, les pastisseries Solà i Aixelà i els cellers Testuan i Quim Batlle repetiran presència al Tast. 

Establiments tianencs 
participants
L’Avi Mingo
Can Roca
Casino de Tiana
Les Terrasses de Sant Romà
Casal de Tiana
Mas Corts
Tirati Tiriti
Forn i pastisseria Aixelà
Forn Solà i Xocopau

Productors DO Alella
Quim Batlle
Parxet-Raventós d’Alella
Alta Alella
Can Roda
Bouquet d’Alella
Talcomraja
Testuan
Oriol Artigas
Albert Federico
Masia Coll de Canyet

Es podran adquirir 5 tipus 
de tiquets diferents:
3 tastets gastronòmics i unes 
postres
3 tastets de vi + una copa
1 tastet gastronòmic
1 tastet de vi
1 ampolla de vi
Hi haurà dos punts d’infor-
mació i venda de tiquets, un a 
cada entrada de la mostra

és el fruit d’una llarga tradició familiar
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