OLI DE VENTALLÓ

Programa d’activitats d’Oli de Ventalló
amb motiu de la XXVI Fira de l’Oli de Ventalló

09:00

Obertura de la nostra parada a la
Plaça de la Font amb degustació i venda
d’oli d’oliva verge extra Serraferran i Anna
Sala Trull de Ventalló.

09:00

Inici de la degustació i venda del vi
Vinya del Camí de l’Escala elaborat pel nostre celler Mas Ferran de Ventalló a la parada
de la Plaça de la Font.

09:00

Inscripcions de tots els visitants de
la fira que vulguin participar al sorteig d’un
lot d’oli d’oliva verge extra Anna Sala Trull
de Ventalló, omplint la butlleta que trobareu
a la nostra parada de la Plaça de la Font.

09:00

Comença el concurs d’Instagram
“Fes una foto tastant Oli Serraferran”. Comparteix la teva foto a Instagram amb el hashtag #serraferran i podràs guanyar un lot d’oli
d’oliva verge extra Serraferran.

10:00

Inici “Passejada entre oliveres i herbes aromàtiques”. Visita guiada i esmorzar.
Especial Fira de l’Oli de Ventalló.
Ens endinsarem en el món de l’oli d’oliva de
la mà de Josefina Sala, elaiologa, i en el món
de les herbes aromàtiques i comestibles del
nostre entorn de la mà d’Evarist March, etnobotànic i director de Naturalwalks, col·laborador d’El Celler de Can Roca.
Les inscripcions seràn a partir de les 9:30 al
pati del molí d’oli situat al Carrer de la Bassa, 20 de Ventalló. El preu per persona és de
10€.

Iniciarem la passejada a les 10:00 i caminarem tot observant el paisatge, veurem olivars
de diferents edats, maneres de conreu i varietats. Descobrirem les plantes aromàtiques
i comestibles que els trobarem pel camí. Un
cop a l’olivar del Camí de l’Escala, ens aturarem per fer un tast dirigit d’oli d’oliva seguit
d’un esmorzar entre oliveres. De tornada, coneixerem algun tret de la història de Ventalló mentre passejem pels seus carrers fins a la
Plaça Major, al bell mig de la Fira de l’Oli.
*Cal portar roba i calçat còmode i aigua.

13:00

Portes obertes al celler Mas Ferran
de Ventalló, situat al Carrer de la Bassa, 20.
Visitarem el celler, podrem tastar el most, el vi
en fermentació i conèixer el seu procés d’elaboració. Acabarem amb un tast de vins dirigit
per Jordi Oliver Conti, productor dels vins JOC.

17:00

Portes obertes al nostre molí d’oli
situat al Carrer de la Bassa, 20 de Ventalló.
Visitarem el molí d’oli, coneixerem el procés
d’elaboració de l’oli d’oliva seguit d’un tast dirigit per Josefina Sala Compte productora de
l’oli d’oliva verge extra Serraferran i Anna Sala
Trull de Ventalló.

Per a més informació
info@serraferran.com

