tamae imachi: “la jefa”
1963

pel gener neix a tokio la perla, tamae, tama en japonès

1986

signifca perla, quina joia!! flla de hiroshi i de chie
doctorada en literatura japonesa per l'universitat de
kokugakuin, tokio. la seva il·lusió és arribar a ser un dia

bibliotecària.
1987 . 1995 què deu haver estat fent durant aquests 8 anys en què no
hi ha constància de cap activitat? shopping? vacances
post-estudi?... no hi ha dona sense misteri.
1995 . 1997 en el seu tokio natal té els seus primers contactes amb el
món de l’enologia a través de l’empresa xampanyera
veuve clicquot
1998 . 2000 a causa de la seva gran afció pels vins espanyols ve a
espanya a cursar els estudis de sommelier, obtenint el
diploma atorgat per la cambra de comerç i indústria de
madrid.
cursa estudis d’especialització en vins i espirituosos a
l’escola de restauració i hostalatge de barcelona.
participa i ajuda en el celler de fernando remírez de
ganuza en verema i treballs d’anàlisi.
2000 . 2001 club de gourmets del corte inglés, gestió del celler i vendes.
2001 . 2002 deixa madrid i ve a barcelona per llançar-se
defnitivament a l’alcohol, allunyant-se cada cop més del
seu somni de bibliotecària. ai!! tamae, qui et va haver de
dir que vinguessis a espanya? es posa a treballar en el
D.O., un bar de vins, com sommelier i encarregada.
2002 . 2004 on havia d’anar a parar una japonesa, sommelier i enamorada dels vins espanyols? a
elBulli, on sinó, i s’hi queda com a sommelier durant tres anys al costat de ferran centellas,
lucas payá, david seijas i juli soler…….elBullivi!!
2005 . 2006 després de l’experiència d’elBulli, decideix que la restauració no fa per a ella (si hagués
dormit una miqueta més...) i es posa a treballar en botigues de vins, la cave i lavinia
2007
2008

selección, com a sommelier.
any sabàtic, sense comentaris
directora de dos palillos

