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AUSTRIJAS BALTVĪNU ELITE│21.04. UN 5.05.
Ja jautāsiet jebkuram sevi cienošam vīnu speciālistam, kur rodami labākie pasaules baltvīni, Austrija
pavisam noteikti tiks minēta kā pasaules baltvīnu etalons. Kamptala un Vahava - šie divi reģioni tiek īpaši
cildināti kā pasaules elites baltvīnu reģioni. Iepazīsim šos divus izcilniekus un to vīnus, sapratīsim, kas
slēpjas aiz šo vīnu izcilās kvalitātes un šarma. Donavas ieskautie reģioni glabā ne tikai unikālu terroir, bet
arī senu vīndarīšanas vēsturi un tradīcijas.

RIESLING 50 NOKRĀSAS│26.05. UN 2.06.
Riesling bieži tiek uzskatīta par pasaules cēlāko un aristokrātiskāko balto vīnogu šķirni, no kuras dzimst
baltvīni ar unikālu raksturu un apbrīnojamu glabāšanas potenciālu. Tomēr tā ir līdz galam neizprasta un
nenovērtēta šķirne, ap kuru vijas dažādi mīti, uzskati un viedokļi. Lauzīsim mītus un no jauna atklāsim šo
cildeno šķirni no tās dziļumiem. Iepazīsim un izbaudīsim šīs šķirnes daudzveidību un universālo raksturu,
kas ir gandrīz neaizstājams vīna un ēdiena precināšanas mākslā.

IZPRAST BURGUNDIJU - I DAĻA│30.06.UN 14.07.
PULIGNY-MONTRACHET UN SAINT-AUBIN
Burgundija ir prestižākais un pieprasītākais vīna reģions pasaulē. Tās unikālais terroir, senā vīndarīšanas
vēsture, tradīcijas un, protams, vīnu šarms un elegance spēj aizkustināt jebkuru vīnmīli līdz pašiem sirds
dziļumiem. Izprast Burgundiju ir īsts izaicinājums pat visrūdītākajam vīna speciālistam. Komplicēta
klasifikācijas sistēma, daudzi ciematiņi (katrs ar savām vīndarīšanas tradīcijām), mainīgie ražas gadi - tie
ir tikai daži no apstākļiem, kas jāņem vērā, iepazīstot Burgundiju. Puligny-Montrachet ciemats ir
Burgundijas baltvīnu etalons, savukārt turpat kaimiņos esošais Saint-Aubin ciemats un tā baltvīni tiek
uzskatīti par jaunajām uzlecošajām zvaigznēm baltvīnu pasaulē.

IZPRAST BURGUNDIJU - II DAĻA│28.07.UN 11.08.
CHASSAGNE-MONTRACHET UN MERSAULT
Burgundija ir prestižākais un pieprasītākais vīna reģions pasaulē. Tās unikālais terroir, senā vīndarīšanas
vēsture, tradīcijas un, protams, vīnu šarms un elegance spēj aizkustināt jebkuru vīnmīli līdz pašiem sirds
dziļumiem. Izprast Burgundiju ir īsts izaicinājums pat visrūdītākajam vīna speciālistam. Komplicēta
klasifikācijas sistēma, daudzie ciematiņi (katrs ar savām vīndarīšanas tradīcijām), pēdējo gadu klimata
pārmaiņas - tie ir tikai daži no daudzajiem apstākļiem, kas jāņem vērā, iepazīstot Burgundiju. Šoreiz
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FRANCIJAS DIENVIDU ŠARMS│25.08. UN 8.09.
Francija kā vīna lielvalsts daudziem vīna cienītājiem ir ļoti labi zināma, un tās vīni ir ļoti pieprasīti.
Slavenie Bordo, Burgundijas un Šampaņas reģiona vīni atrodami katra vīnmīļa vīna pagrabā un kolekcijā.
Taču Francija slēpj sevī vēl daudzas un dažādas vīna pērles un reģionus, kurus vērts atklāt. Šoreiz
iepazīsim skaistos un pieprasījumā augošos dienvidu reģionus pie Vidusjūras, proti, Langdoku-Rusijonu
un Provansu, kā arī neskarto Kahoras reģionu Francijas dienvidrietumos. Ekspresīvi, biezi un pikanti
sarkanvīni, kā arī izteikti aromātiski, augļaini un ziedaini baltvīni atklās jums jaunas garšas un emocijas.
AUSTRIJAS SARKANVĪNI │22.09. UN 06.10.
Lielākajai daļai cilvēku Austrija asociējas ar Vīnes valsi, Mocartu, kalnu slēpošanu un labākajā gadījumā
Grüner Veltliner baltvīniem. Kā izcilu baltvīnu valsti Austrija jau sevi ir pierādījusi, taču pēdējo gadu
modes tendences seko Austrijas sarkanvīniem, it īpaši sarkano vīnogu šķirnei Blaufränkisch. Tie ir burvīgi
un nenovērtēti (vismaz pagaidām) sarkanvīni ar lielisku glabāšanas potenciālu, kuri izcila vīndara rokās
spēj līdzināties zīdainajiem Burgundijas Pinot Noir un pikantajiem Ronas Syrah. Iepazīsim dažus Austrijas
sarkanvīnu meistarus un viņu pērles, kas spēj pārsteigt jebkuru vīna cienītāju.
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