NOTA DE IMPRENSA

Comissão Vitivinícola Regional do Dão promove Workshops e Jantares Vínicos nas Escolas de
Hotelaria e Turismo de Portugal

A Comissão Vitivinícola Regional do Dão (CVR Dão), em parceria com a Entidade Regional de
Turismo do Centro de Portugal, iniciou no mês de Maio uma campanha de sensibilização sobre
os Vinhos do Dão junto das Escolas de Hotelaria e Turismo de Portugal.
Os objectivos desta iniciativa passam por dar a conhecer as características dos Vinhos do Dão,
transmitir a sua especificidade a diversidade e aumentar o seu nível de percepção junto dos
futuros profissionais do Turismo e dos consumidores.
Dirigida aos futuros quadros técnicos do ramo de hotelaria e turismo, esta campanha
concretiza-se no terreno com a realização de workshops de sensibilização e jantares vínicos
confeccionados pelos futuros chefes de cozinha.
Durante os workshops, que são divididos em parte teórica e parte prática, os alunos têm
contacto com alguns conceitos de análise sensorial e têm a oportunidade de colocar em
prática, sob orientação de um enólogo representante da CVR Dão, esses mesmos
conhecimentos.
Os jantares vínicos resultam de um trabalho próximo entre os futuros chefes de cozinha e os
enólogos da CVR Dão, que num trabalho de equipa prévio seleccionam a ementa e os vinhos
que melhor se adequam às iguarias propostas, numa tentativa de harmonização de sabores.
Para além da intervenção dos futuros chefes nestas acções, os alunos do curso de Serviço de
Restauração e Bebidas são também intervenientes nos jantares vínicos, sendo da sua
responsabilidade a gestão do acolhimento e serviços de mesa dos convidados e dos diversos
agentes durante os jantares. Ao longo da refeição os convidados são ainda desafiados a
conhecer um pouco mais sobre a história da Região Demarcada do Dão e sobre as castas que
compõem os Vinhos do Dão.
Depois das Escolas de Hotelaria e Turismo de Lamego, Estoril, Faro e Portimão, a CVR Dão leva
a campanha de sensibilização sobre os Vinhos do Dão às Escolas de Hotelaria e Turismo do
Porto (dia 29 de Maio), Coimbra (dia 12 de Junho) e Setúbal (em data a anunciar).
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