Wina Polskie

w w w.pickandtaste.pl

Niniejsza oferta przedstawia propozycję współpracy z firmą Pick and Taste.
Jesteśmy gotowi również do rozmów prowadzących do uszczegółowienia niniejszej
oferty.

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt:
Piotr Kołodziejczak
piotr.kolodziejczak@pickandtaste.pl
kom. 609 758 980
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Degustacja: Wina Polskie
Tematyka:
Omawiana jest specyfika polskich win. Przytaczana jest historia polskiego
winiarstwa, warunki klimatyczne oraz glebowe. Prezentowani są najciekawsi
rodzimi winiarze. Skupiamy się na sylwetkach ludzi, którzy poświęcili bardzo wiele,
aby stworzyć pierwsze od wielu lat polskie wina jakościowe. Pokazujemy również
winnice oraz ciekawostki związane z metodą produkcji. Uczestnicy przechodzą krok
po kroku proces zakładania winnicy, oglądając jednocześnie najwspanialsze lokalne
siedliska, gdzie tworzy się pionierskie wina w tej części Europy. Obalanych jest
wiele mitów na temat wina.
Sposób prezentacji:
Prezentacja poprowadzona jest w charakterze ekskluzywnego spotkania,
pokazu multimedialnego lub kącika konesera, które są rodzajem podróży przez
polskie winnice. Uczestnicy poznają miejsca, w których tworzone są degustowane
wina. Dowiadują się o specyfice wytwarzania wina w Polsce, słuchają o metodzie
krzyżowania winorośli, hybrydach oraz metodach na obniżenie naturalnej
kwasowości. W trakcie prezentacji chcemy też przedstawić portrety „naszych”
winiarzy. Osobista znajomość pozwala nam w pełni zaprezentować te niezwykłe
osobowości. Dla niektórych winiarzy trunek ten jest ucieczką od codziennego
zgiełku, dla innych jest kolejną niezwykłą przygodą, dla nielicznych zaś stał się
sensem życia. Wszystkich łączy jednak wspólna cecha, są pionierami win
jakościowych w Polsce i to właśnie na tych pionierach i ich „dzieciach” skupiać się
będziemy na naszej prezentacji.
Wina podane do degustacji:
Dostępność win polskich jest znikoma, ale dokładamy wszelkich starań aby
na prezentacji degustowane były wina ze wszystkich najciekawszych oraz
najbardziej cenionych winnic w Polsce. Podawane są wina monoszczepowe,
stworzone z krzyżówek oraz hybryd. Dzięki temu uczestnicy będą mogli
samodzielnie przekonać się jaki rodzaj winogron jest według nich najbardziej
odpowiedni do uprawy w Polsce.
Czas trwania:
Prezentacja przewidziana jest na 90 minut ale w zależności od życzenia
klienta może trwać nawet do 180 min. W takim wypadku podanych zostanie więcej
rodzajów wina i poruszone zostaną bardziej szczegółowe zagadnienia dotyczące
wina, a w szczególności win polskich.
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O Firmie

Zajmujemy się prowadzeniem profesjonalnych degustacji oraz szkoleń ze
szlachetnych alkoholi i cygar. Posiadamy specjalistyczną i bardzo wszechstronną
wiedzę a wyrafinowane i ekskluzywne alkohole oraz najlepsze rodzaje tytoniu to
nasza pasja. Organizowane przez nas imprezy gwarantują najwyższą jakość,
niezapomnianą zabawę oraz formę dostosowaną do indywidualnych potrzeb
Klienta.
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