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Els bons vins, especialment els negres, milloren si es guarden curosament durant
períodes que poden oscil·lar entre dos i quinze anys. És important remarcar que
només els vins millors entre els bons s’envelleixen durant vint o més anys, i aquests
gran vins són una proporció molt petita, fins i tot entre els vins que tenen un status
de qualitat. A França, a les regions més importants en la producció de bons vins,
només un vint % tenen un nivell de qualitat. La major part del vi, doncs, s’embotella
per consumir-lo immediatament.
La majors part dels vins blancs i rosats són més bons quan són joves, mentre es
mantenen lleugers i fruitosos –només uns pocs vins blancs, més aviat especials,
necessiten reposar per madurar. Els borgonyes blancs de qualitat, els Sauternes
dolços, els Auslese i Beerenauslese són alguns dels que es poden guardar.
La major part dels vins negres, degut al seu contingut en tanins, milloraran si es
mantenen un curt període abans de consumir-los immediatament.
Els bons vins de Bordeus, Borgonya, Vall de Roine, i alguns bons vins italians i
espanyols es guarden més temps, però cal seleccionar-los bé.
Arthur Bone. Com triar vins

1.- Fes un resum del text de 40/50 paraules. (3 punts: 1,5 comprensió i 1,5
expressió)
2.- Contesta les preguntes següents que fan referència al text anterior:
a) Cerca quatre paraules del text que duguin accent diacrític i escriu-les. (1 punt)
b) Escriu el femení de: bons, grans, blancs, rosats, lleugers, fruitosos, especials, (1
punt)
c) Quin temps verbal predomina? Posa’n 4 exemples. (1 punt)
d) Escriu un antònim de les paraules: millorar, envellir, reposar, major, pocs, bé. (1
punt)
3.- Redacció (unes 120 paraules) : Tria un d’aquests dos temes proposats :
- Les festes patronals de la meva localitat.
- Viure a la ciutat o viure al camp. Avantatges i inconvenients.
(3 punts: 1 correcció, 1 adequació i cohesió i 1 coherència)

