
               

 

NOTA DE PRENSA 
 

 
UN ‘WINE CIRCUS’ COS GRANDES NOMES  

DO MUNDO DO VIÑO 
 
 
Josep Roca, Ferran Centelles, Beatriz Machado o François Chartier serán algúns dos 
protagonistas estelares do sector de viño na próxima edición do Galicia Fórum 
Gastronómico que se celebra en setembro na Coruña 
 
O espazo dedicado á gastronomía líquida incluirá un mercado, catas, diálogos e relatorios 
e, como gran novidade, a Batalla de Sumilleres, que se celebra por primeira vez en Galicia 
 
 

14 de xullo 2022. Incluír o mundo do viño no universo Fórum non é nada novo, todo o contrario, 
sempre estivo presente, e por iso, unha vez máis, prestixiosos profesionais do sector vinícola como 
Josep Roca, François Chartier ou Beatriz Machado, entre moitos outros, serán algúns dos relatores 
que participarán na próxima sesión do Wine Circus, destinado exclusivamente á gastronomía líquida 
e onde se darán cita as propostas vitivinícolas máis avanzadas en clave de sustentabilidade.  
Durante dous días programáronse numerosas accións como as “Wine Talks”, “Vinomios”, unha cata 
vertical e dúas Master Class.  
 
Todo iso será posible grazas a unha nova colaboración co Instituto Galego do Viño que dirixe Xoán 
Cannas, e que suma un novo atractivo ao programa do Galicia Fórum Gastronómico que se 
desenvolverá do 25 ao 27 de setembro en Expocoruña. 
 
Wine Talks. Adaptando o formato americano “Ted Talks”, levarán a cabo 4 charlas o domingo e 4 
charlas o luns, de 15 minutos de duración cada unha, as cales se apoiarán en 15 fotografías e que 
permitirán dar a coñecer 8 personaxes e 8 viños dunha forma moi dinámica. Entre os relatores do 
domingo atoparemos a Bernardo Estevez e Antonio Amil de Ribeiro, e Evaristo Rodríguez e Laura 
Lorenzo de Ribeira Sacra. O luns será a quenda de catadoras de distintos restaurantes galegos como 
Manuel Otero (Bido), Mariña Fernández (Abastos 2.0), Eduardo Camiña (Lagüiña Lieux-dit) ou Marcos 
Eire (Arbore da Veira). 
 
Vinomio. Baixo este epígrafe denomínanse ás sesións que protagonizarán dous expertos vinícolas 



               

 

que dialogarán durante media hora sobre distintos temas mentres catan un viño. O eixo central do 
domingo será a sustentabilidade, e se abordarán temas como o enoturismo, con Beatriz Machado 
(Bodega Niepoort) e Paula Fraga (INGAVI); a divulgación científica, con Ferran Centelles e Rubén 
López (Bullipedia); e o luns o eixo será o servizo do viño, con Audrey Dourei e Marta Cortizas (Celler 
de Can Roca); e a (R)evolución da sumillería, con Tomás Ucha (Berria Wine Bar) e Ismael López (Casa 
Solla).  
 
Cabe destacar tamén a cata vertical de 25 anadas históricas de Adega Algueira a cargo de Fernando 
e Fabio González, e unha masterclass que ofrecerá o prestixioso científico François Chartier, creador 
da sumillería molecular, que defende a teoría da maridaxe a partir da afinidade entre as moléculas 
aromáticas dominantes dos viños e dos ingredientes dun prato. Ambas terán lugar o domingo pola 
tarde. 
 
Wine Circus-Mercado do Viño. O Wine Circus terá un “mercado do viño” no que estarán presentes os 
produtores que mellor representan o “terroir” e as tendencias dominantes do panorama vitivinícola 
galego para mostrar o gran potencial dos seus viños. Nel daranse tamén cita os mellores 
profesionais e afeccionados do sector.  
 
Por outra banda, o mellor sumiller do mundo, Josep Roca (Celler de Can Roca) ofrecerá un relatorio 
maxistral no Auditorio como apertura do Curso Superior de Catador Profesional que organiza 
INGAVI.  
 
Batalla de sumilleres. Entre as novidades deste ano, destaca a primeira edición do concurso de cata 
por parellas que leva por nome “Batalla de Sumilleres” no que preto de 100 participantes terán que 
enfrontarse ao reto de descifrar 5 viños a cegas en base a parámetros como a variedade de uva, país 
de procedencia, anada, chan e clima. Realizaranse 3 roldas clasificatorias e de cada unha delas 
sairán 5 parellas que se disputarán o podio na Batalla Final, onde terán que volver catar outros 5 
viños a cegas para tentar ser os gañadores e obter así o primeiro premio, que consiste en 1000€; 
para a segunda parella o premio é de 300€ e para a terceira parella, un lote de viño.  
O prezo de inscrición por parella é de 50€. Proximamente abriranse as inscricións na web 
www.galiciaforumgastronomico.com 
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