Brottmålsdagar i Piemonte 21 – 25 oktober

Vem kan väl motstå ett glas vin av yppersta kvalitet som avnjutes på en
restaurang med utsikt över kullarna i det berömda italienska vindistriktet
Barolo?
Här i nordvästra delen av Italien, startade den idag världsomspännande
”Slow Food”-rörelsen. Malmström Kurs & Konferens i samarbete med
VinContoret, dukar upp en resa med ett intressant program.
Vi besöker utanför kurstiden, utvalda vinproducenter och restauranger
samt bor under vår vistelse på ett fyrstjärnigt hotell i rofyllda omgivningar.
Här får du tillfälle att få en inblick i hur de världsberömda vinerna från
Barolo och Barbaresco görs.
Under några dagar i den vita tryffelns och Barolons spännande hemtrakter, får
du tillfälle att njuta av det bästa som Piemonte har att ge i en unik kombination
med 3 utbildningsdagar.

Varmt välkomna!
Malmstöm Kurs & Konferens & VinContoret

Söndag 21 oktober
Flyg avgår från Arlanda/Landvetter till Milano Malpensa. En bekväm buss
hämtar på flygplatsen och tar oss till vår första lunch , 25 km från Malpensa,
på Ristorante Al Caminetto utanför Novara. Färden går sedan vidare till
Benevello, strax söder om den vackra vinstaden Alba. Vi checkar in på Relais
Villa d’Amelia där vi bor under hela vår vistelse i Piemonte. Det fyrstjärniga
hotellet är en renoverad gammal egendom med en betagande utsikt över
kullarna ner mot Alba. Här har du även tillgång till ett wellnesscenter, med
bastu, jacuzzi, gym och en uppvärmd utomhuspol.
Introduktion till konferensdagarna hålls efter incheckning och installation
på hotellet.
Därefter intar vi vår gemensamma middag på kvällen i hotellets
restaurang.
Restaurangen har sedan ett par år tillbaka en stjärna i Guide
Michelin.

Måndag 22 oktober
Efter en vederkvickande sömn och frukost startar vi kursen.
Heldagskurs med lunch på hotellet.
För ev. medföljare som inte deltar i kursen så gör vi
vingårdsbesök hos Az. Agr. Pietro Rinaldi utanför Barbaresco och
besök inne i staden Alba för lite lunch och shopping.

Sen eftermiddag åker vi till Barbaresco och besöker
Barbarescoproducenten Az. Agr. Ronchi.
Den ligger strax utanför Barbarescos centrum. Giancarlo Rocca visar oss
vinanläggningen och vi provsmakar några av hans produkter.
Vi åker in till Barbaresco centrum och intar vår middag på Ristorante Antiné

Tisdag 23 oktober
Efter frukost blir det ett konferenspass fram till lunch.
Lunchen intar vi i La Morra, en av de kommuner som har rätt till
appellationen DOCG Barolo. På sydostsluttningen strax utanför centrum
ligger vårt lunchställe; Ristorante Bovio med underbar utsikt över Barolos
vinodlingar.
Efter lunch tar vi bussen tillbaka till hotellet för lite ledig tid. För de som så
önskar, kan man hoppa av i Alba för att strosa runt där några timmar.
Kvällens middag intar vi på hotellet.

Onsdag 24 oktober
Förmiddagen tillbringas i skogarna runt
Alba på tryffeljakt under ledning av
en tryffeljägare med hundar. Vi får lära
oss allt om tryffelns hemligheter, hur
man hittar och plockar tryffel i dess
rätta miljö. Här är det den ädla och
dyra vita tryffeln som är en hett
eftertraktad skogstrofé. De flesta
restauranger i Albas närhet serverar
olika rätter med tryffel under
högsäsongen från slutet av september
till december.
Lunchen intar vi strax intill där vi avslutar exkursionen.
Eftermiddagen ägnas åt kurs på hotellet där vi även intar vår middag.

Torsdag 25 oktober
Efter frukost och utcheckning blir det ett avslutande kurspass på
förmiddagen. Därefter åker vi till Priocca och besöker producenten Cascina
Val del Prete för en vinprovning i kombination med en enklare lunch på
deras vingård. Mario Roagna
och hans son Giovanni driver
här en vinegendom som
ständigt får toppenomdömen
i ”Gambero Rosso”, den
italienska vinhandlarbibeln.
Efter detta avslutande besök
hos familjen Roagna beger vi oss till flygplatsen och resan hemåt.

Platsantalet är begränsat till 24 personer.
Teknisk researrangör är Vin Contoret
Frågor om reseprogrammet, boendet, måltider etc besvaras av VinContorets Lennart
Grimsholm 010 – 490 27 90 eller på resa@vincontoret.se
För frågor angående kursen kontakta Elisabeth Malmström, Malmström
kurs & konferens, 070-2453774 alt. elisabeth@malmstromkurs.se

