Vinakademiets Masterclass
Vinakademiets Masterclass er endagskurser åbne for alle, hvor der virkelig bliver mulighed for at
komme i dybden. Den næste Master Class på programmet er d. 15. januar, hvor vi har samlet et
triumvirat af eksperter indenfor området vin og geologi til en dag med overskriften:

Vin og geologi – fra bjergart, jord og mineraler til vinen i glasset
Det bliver en hel dag med et dybdeborende kig på geologi og petrologi (studiet af bjergarter og
dannelsen af dem) set gennem vinens verden. Kan du skelne mellem bjergart, underjord og jord?
Ved du hvad mineraler er og hvordan de interagerer med vinplanten? Har du overblik over hvad vi
pt. ved om jordbundens indflydelse på vinens stil og kvalitet? Hvis ikke, så får du nu muligheden
for at blive meget klogere.
I løbet af dagen vil vi komme omkring de geologiske grundtermer og den generelle geologiske
baggrund for verdens vinområder. Der vil blive foretaget et grundigt kig på hvilke geologiske
elementer, der har betydning i forhold til vindyrkning og på samspillet mellem vinplanten og
jordbunden den står i. Og så skal vi se med kritiske briller på nogle af de geologirelaterede termer,
der ofte anvendes i vinens verden. Det hele bliver naturligvis indrammet og eksemplificeret med
flere vinsmagninger. En del af dagen vil foregå på engelsk.
Masterclassens oplægsholdere er:
Alex Maltman. Professor emeritus i Earth Sciences ved Aberystwyth University. Har skrevet en
lang række artikler om vin og geologi i bl.a. The World of Fine Wine og udgav i 2018 bogen
”Vineyards, Rocks & Soils – the wine lover’s guide to geology”. Alex har tillige skrevet
geologiafsnittene i The Oxford Companion to Wine og har dyrket og lavet vin i mere end 40 år.
Ole Stig Jacobsen. Cand scient i biologi og geofag. Ansat på DGU/GEUS (De Nationale
Geologiske Undersøgelser For Danmark og Grønland) siden 1978. FN rådgiver 1980-1986. Ole har
siden 1970 haft interesse for vin og vindyrkning. Han har rejst over det meste af vinverden og har
været vært for mere end 30 vinsmagninger.
Peter Gravesen. Cand scient i geologi. Ansat på DGU/GEUS siden 1977 som seniorforsker,
afdelingsleder og chefkonsulen. Peter er medforfatter/faglig redaktør på tre vinbøger og har afholdt
en række foredrag om geologi og vin.
Praktisk information
Tid: Onsdag d. 15. januar kl. 9.30 - 17
Sted: Auditoriet, 1. sal, Hotel- og Restaurantskolen, Vigerslev Alle 18, 2500 Valby.
Pris: 800 kr. ekskl. moms. Færdiguddannede fra Vinakademiets sommelieruddannelse har rabatpris
på 600 kr. ekskl. moms. I prisen indgår frokost, kaffe og alle smagte vine.
Tilmelding: Bindende tilmelding sker til info@vinakademiet.dk senest d. 10. januar. Oplys navn
og faktureringsadresse. Tilmelding er først gældende ved registreret betaling. Der er et begrænset
antal pladser, og masterclassen gennemføres kun ved tilstrækkeligt antal tilmeldte.

