
Vstupte do světa vína pod vedením špičkového lektora - sommeliera
Sommelierský kurz Vinařského InstitutuZáklady sommelierství, vína a vinařství ČR

5.11.2016 od 9 do 17hodPlesenská kaf(r)árna, Karla Svobody 5A, Ostrava
Obsah kurzu :

Praktická část – intenzivní seminář (8 hodin) pod vedením lektora z řad špičkových sommelierů
Lektor s Vámi podrobně projde všechny lekce.Prakticky budete procvičovat degustaci na 15ti vzorcích špičkových vín. Prakticky si vyzkoušíte servis vín včetně dekantace. Snoubení vína a pokrmů si vyzkoušíte s osmi druhy sýrů.

Degustace a hodnotící systémy – senzorické hodnocení, hodnotící systémySnoubení pokrmů a nápojů – pravidla snoubení, skupiny pokrmů, skupiny vín, vzájemné kombinaceServis vína – teploty podávání, druhy skleniček a karaf, podávání šumivých, bílých, růžových a červených vínČeská republika – historie, současnost, vinařský zákonČeská republika – vinařské oblasti a podpoblastiČeská republika – typické odrůdySommelier – funkce sommeliera, podpora prodeje, tvorba vinného listu
Teoretická část – online skripta a autotesty k procvičení, nastudujete předem z pohodlí domova, skripta Vám zůstávají k dispozici
Tím, že budete již teoreticky připraveni, budete vědomosti prohlubovat a lépe si vše zapamatujete.

Co vám kurz přinese :
Milovníci vína z řad laické veřejnosti získají základní znalosti, které jim pomohou si víno sami či s přáteli lépe vychutnat, budou umět erudovaně nakoupit víno jak ve vinotékách, tak v gastronomických zařízeních. Kurz je vstupenkou do světa vína.
Personál gastronomických zařízení a vinoték se naučí víno lépe prezentovat a tím i lépe prodávat. Již po absolvování tohoto základního kurzu získá větší jistotu nejen v prodeji vína, ale také pokrmů, které se s vínem snoubí.
Oběma skupinám absolventů se základním kurzem otevírá brána do světa vína, který se pro ně může stát zdrojem nevšedních zážitků.

Jak se přihlásit :
Jednoduše na www.vinarskyinstitut.cz – v nabídce Otevřené kurzy zvolte kurz „Základy sommelierství, vína a vinařství ČR“
Krok č. 1 Vyberte si termín a místo kurzu (5.11.2016, Plesenská kaf(r)árnaKrok č. 2 Objednejte kurz.Krok č. 3 Po zaplacení vám zašleme přihlašovací údaje pro váš studijní účetKrok č. 4 Pomocí přihlašovacích údajů vstoupíte do svého studijního účtu, zde naleznete skripta k sedmi lekcím, autotesty k procvičení. Můžete se tak v klidu začít připravovat na kurz.


