
 

 

 
 

 

Vinakademiets Masterclass 
 

 

Vinakademiets Masterclass er endagskurser åbne for alle, hvor der virkelig bliver mulighed 

for at komme i dybden. Emnerne kan være næsten alt indenfor vinens verden, og vi tilstræber, 

at der er tale om kurser og smagninger, som man ellers ikke normalt har mulighed for at 

deltage i. 

     

Den næste Master Class på programmet er d. 27. februar, hvor den internationalt anerkendte 

vinskribent Ian d’Agata står bag en eftermiddag i de italienske druesorters tegn: 

 

Native Italian grape varieties – the rebirth of a vinous "goldmine" 

     

Det bliver en eftermiddag med et dybdeborende kig på Italiens myriade af indfødte druesorter. 

Glemte, genopdagede, sære, sjove, potentielt store og under alle omstændigheder interessante. 

Italien er blandt verdens mest komplekse og forskelligartede vinlande og har de sidste 10-30 

år for alvor genopdaget sin egen skatkiste og vinøse fortid. Sammen med vældig skabertrang, 

og stærkt forbedret vidensniveau, er landets vinmæssige selvbillede forandret. 

 

Ian d’Agata er en af verdens største kapaciteter udi Italiens druesorter. Han er forfatter til 

referenceværket Native Wine Grapes of Italy og skribent om italiensk vin på toneangivende 

globale vinmedier som Vinous.com og Decanter. Ian d’Agata der for første gang besøger 

Danmark, formidler fremragende om sit stof og bobler nærmest over af dybdekendskab til 

Italiens komplekse vinscene. 

 

Masterclassen indledes med en generel introduktion til Italiens druesorter ved Vinakademiets 

leder Thomas Ilkjær kl. 13-14. Herefter tager Ian d’Agata over med en kommenteret 

smagning af minimum 20 vine på sjældne italienske sorter kl. 14-17. 

 

Praktisk information 

 

Tid: Onsdag d. 27. februar kl. 13-17 

 

Sted: Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Alle 18, 2500 Valby.  

 

Pris: 800 kr. ekskl. moms. Færdiguddannede sommelierer fra Vinakademiet har rabatpris på 

600 kr. ekskl. moms. 

 

Tilmelding: Bindende tilmelding sker til info@vinakademiet.dk senest d. 15. februar. Oplys 

navn og faktureringsadresse. Tilmelding er først gældende ved registreret betaling. Der er et 

begrænset antal pladser, og kurset gennemføres kun ved tilstrækkeligt antal tilmeldte. 

 


