Alimentació
Al pg. del Terraplè, entre c. de Jacint
Verdaguer i el c. del Molí, com també al
pg. del Terraplè, entre c. Rubió i Ors i c. del
Dr. Barraquer, hi haurà una gran varietat
d’estands i parades d’alimentació.
Restauració
A la pl. de l’1 d’Octubre de 2017 hi haurà un
gran ventall d’oferta gastronòmica que us
sorprendrà el paladar.

Vins i caves
A la pl. de la Llibertat podreu degustar
vins i caves mitjançant tiquets de
degustació a 9 €/5 tiquets i 27 €/20 tiquets.
Enguany se'n celebra la 42a edició amb
la DO convidada Denominació d'Origen
Montsant.
Espai Cuina
A la pl. de Catalunya hi haurà un espai
de cuina en directe, on durant el cap de
setmana de la Fira es faran els Tastets
Gastronòmics amb cuiners de referència.

PROGRAMACIÓ D’ACTIVITATS
GENER/FEBRER

A partir del dilluns 31 de gener

Dimarts 1

Dissabte 29

Cuina Candelera.
Coradella innovadora a càrrec d’en Mirko
Colaianni de “Mamma Mia“
Focaccia amb coradella
Vídeo recepta a www.candelera.cat

De 20 a 22 h
Tast “Maridatge de vins i dels formatges
guanyadors al Concurs Lactium:
formatges artesans catalans 2022”,
a càrrec del Sr. Javier Foz, enòleg i
sommelier de Vinalium, i el Sr. Albert
Gelabert, responsable del concurs de
formatges Lactium.
Preu de la inscripció: 25 €

10 h
Concurs de coradella dels restaurants,
bars i establiments de plats cuinats de la
vila
Mercat Municipal
(c. de Rafael Casanova, 30)
En finalitzar la deliberació, la coradella
tradicional guanyadora serà maridada
per un segon jurat que deliberarà
un vi guanyador entre els vins de la
Denominació d’Origen Montsant (DO
convidada), com el que millor marida amb
el plat de la coradella.
13 h
Presentació de les activitats
gastronòmiques de la Fira de la Candelera
i lliurament de premis de la coradella
Nova Sala Menjador del Mercat Municipal
(1a planta)
Presentació de les novetats
gastronòmiques de la Fira de la Candelera
i lliurament de premis de la coradella
tradicional i de la coradella d’innovació, i
del vi guanyador de la DO Montsant que
millor marida amb la coradella tradicional
guanyadora.

Cuina Candelera.
Esmorzar de traginers a càrrec de Jordi
Pujol de “La Croqtona”
Peus de porc amb mongetes del ganxet
Vídeo recepta a www.candelera.cat

Del dilluns 31 de gener
al diumenge 6 de febrer
Tastos i maridatges
Espai de Tastos i Degustacions de la Fira
de Vins (pl. de la Llibertat)

Dilluns 31
De 20 a 22 h
Tast de cerveses guanyadores del
Concurs Internacional 2021 del Barcelona
Beer Challenge i de cerveses artesanes
de proximitat, a càrrec de Beer Festival i
la TCAM.
Preu de la inscripció: 20 €

Dimecres 2

Divendres 4

De 20 a 22 h
Tast “Maridatge de vins naturals i
maridatge amb productes del Mercat
Municipal”, a càrrec d’Associació
Molinenca de Tast.
Preu de la inscripció: 25 €

De 20 a 22 h
Tast “Maridatge de grans espumosos
i tòfones”, a càrrec del Sr. Juan Muñoz
Ramos, president de l’Acadèmia de
Sommeliers, ambaixador de la Fundació
Dieta Mediterrània i Màster Sommelier
Internacional.
Preu de la inscripció: 25 €

Dijous 3
De 20 a 22 h
Tast “Sopar dels 12 vins de la Candelera
2022”
Tast a maridar amb aperitiu, entrant, plats
principals, formatge i postres, a càrrec
del Sr. Juan Muñoz Ramos, president de
l’Acadèmia de Sommeliers, ambaixador de
la Fundació Dieta Mediterrània i Màster
Sommelier Internacional.
Preu de la inscripció: 48 €

Dissabte 5
10 h
Concurs de Tast de Vins per Parelles
Preu de la inscripció: 10 € per parella
12 h
Lliurament dels premis del Concurs de
Tast de Vins per Parelles
13 h
Tast de vins de la DO Montsant
A càrrec de la DO Montsant
Preu inscripció: 10 €

Diumenge 6

Dissabte 5 i diumenge 6

11 h

D'11 a 17 h
Sessions de cuina en directe
Pl. de Catalunya
Durant el cap de setmana hi haurà
els Tastets Gastronòmics amb una
programació de demostracions de cuina
amb cuiners de referència.

Tast d’iniciació amb vins de la Fira de Vins
A càrrec d’INCAVI
Preu de la inscripció: 10 €
13 h
Tast de vins de varietats autòctones
de Catalunya
A càrrec de Socis del Celler
Preu inscripció: 10 €

Inscripcions per als tastos i
maridatges:
www.codetickets.com i a
l’Oficina de la Fira
(pl. del Mercat, 5-6)
Les persones que hagin
assistit en alguna de les
sessions de tastos tindran
la possibilitat de participar
en el Concurs de Tast de
Vins per Parelles de forma
gratuïta, sempre que hi hagi
places disponibles.

Ds., de 8 a 16 h i de 18 a 22 h. Dg., de 8 a 16 h
Botifarrada de l’Agrupa
Agrupa (c. de Rafael Casanova, 26)
Esmorzar de traginers
Durant els dies de la Fira, la majoria de
bars i restaurants de la vila ofereixen
aquest àpat tan tradicional que té com a
plat típic la coradella. Consulteu els bars
i restaurants en el web www.candelera.cat.
Botifarra de la Coradella
Consulteu els punts de venda en el web
www.candelera.cat.
Col.laboradors
· Agrupació Folklòrica Molins de Rei
· Associació Catalana de Sommeliers
· Associació de Venedors del Mercat de la
Boqueria
· Associació de Venedors del Mercat
Municipal
· Associació Molinenca de Tast
· Caprabo
· Denominació d’Origen Montsant
· Departament d’Acció Climàtica,
Alimentació i Agenda Rural de la
Generalitat de Catalunya
· Gremi d’Hostaleria i Turisme del Baix
Llobregat · Centre-Nord
· Guinot Prunera
· Institut Català del Vi (INCAVI)
. Recaredo
· Restaurant Sukpa
· Restaurant Cal Mingo
· Restaurant La Volta
· Restaurant Samaranch Park
. Socis del Celler
· Unió d’Associacions Espanyoles de
Sommeliers
· Unió de Botiguers de Molins de Rei
· Vinalium

Denominació d’Origen Convidada

DO Montsant
20 anys d’esforç, unitat i valors compartits
El 5 de novembre de 2001 es publicava al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el
reglament de creació de la Denominació d’Origen Montsant. Han passat 20 anys i, tot i
que hem canviat, podem dir amb orgull que l’esperit continua sent el mateix del primer dia.
Al llarg d’aquests 20 anys hem vist créixer casa nostra. El nostre patrimoni vitivinícola,
herència de segles i segles de vincle de la nostra terra amb el vi, ja era extraordinari,
però els nostres viticultors i cellers han sabut fer-lo encara més gran. Junts, amb l’esforç
col·lectiu i la voluntat de fer les coses sempre amb l’excel·lència com a bandera.
D’aquells 28 cellers adscrits a la DO Montsant en els seus inicis, alguns ja no hi són, però
d’altres romanen impertèrrits. Pel camí, molts projectes han vist la llum, fins a arribar als
60 cellers que avui dia formen part d’aquesta gran família que és la DO Montsant.
Tots junts, sempre a una, amb esforç i mantenint-nos fidels a la nostra filosofia i manera
de fer, hem aconseguit ser un referent en el panorama vitivinícola, tant nacional com
internacional. Els nostres vins són presents a taules de més de 40 països i les xifres no
deixen de créixer.
I no solament hem crescut pel que fa a vendes. També a casa nostra hem aconseguit
grans avenços. Hem intentat –i continuem fent-ho– posar el focus sobre nosaltres per
conèixer-nos millor. L’autoconeixement és el millor camí cap a l’excel·lència i per això
hem posat i posem tants esforços en els nostres estudis de zonificació. L’aposta per les
nostres varietats històriques, així com per la sostenibilitat, també ha estat clau al llarg
dels darrers anys i s’ha convertit en un segell més de la nostra identitat.
Però les ganes i la il·lusió per continuar creixent no cessen. Per això treballem plegats, dia
rere dia, perquè la qualitat dels nostres vins segueixi sent la nostra bandera. Per seguir
sorprenent amb vins de qualitat i fidels al nostre territori, el nostre bé més preuat. Per
oferir al consumidor el millor de nosaltres. Sempre i sense descans.
Aquests 20 anys no són més que l’inici d’una gran història que encara té moltes línies
per escriure. Continuarem treballant per garantir el futur de la nostra terra i de la nostra
gent. I per fer dels Vins Montsant el millor producte per al consumidor, garantia d’origen
i qualitat. Garantia que, a casa nostra, les coses es fan amb rigor, però també amb amor.
Perquè només amb estima per allò que fas aconseguiràs transmetre el millor de tu.
Des de la DO Montsant, gràcies a tots els que heu confiat en nosaltres i els nostres vins al
llarg d’aquests 20 anys. Brindem per vosaltres i per molt més anys junts!

www.candelera.cat

#firacandelera
#lacandelera

Amb la col·laboració

Aquesta acció està subvencionada pel
Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i
l’FSE en el marc dels Programes de suport
al desenvolupament local

