Introductory Level 1
Introductory Level er beregnet til 6 timers vinstudier, som begynder med de vigtige perioder i den
californiske vinhistorie såsom missions-perioden, post-Guldfeber perioden, Forbudstiden og den
moderne historie. På Level 1 vil man:
• Lærer hvorledes Californiens geografi, Stillehavet og bjergkæder påvirker vindyrkning og
vinstile.
• Opnå fundamental viden om vindyrkningspraksis og de særlige forhold der gør sig
gældende sammenlignet med andet landbrug, herunder evnen til at kunne identificere og
beskrive de vigtigste druesorter, der dyrkes i Californien.
• Få en introduktion til American Viticultural Area (AVA)-systemet, blandt andet de kendte
AVA’er Napa Valley, Sonoma County og Santa Barbara County.
• Udforske Californiens ikoniske vinhuse som fx. Ridge Vineyards, Frog’s Leap Winery og
Robert Mondavi Winery.
• Lærer om nøgletallene for californisk vin i global produktion, forbrug og eksport.
• Få mulighed for en guided smagning af 8 vine, hvis AVA’er og druesorter harmonerer med
studiematerialet.
Intermediate Level 2
Intermediate Level bygger videre på Introductory Level med 20 timers studietid og en obligatorisk
smagesession. Studiet vil dække vigtigere begivenheder I den californiske vinhistorie og
nøglepersoner som var med til at forme statens vinindustri. Desuden vil man:
• Lærer om væsentlige geografiske faktorer I de store californiske regioner såsom floder,
dalbunde og vigtige bjergkæder som Coastal Range, Mayacamas Mountains, Vaca Range
og Santa Cruz Mountains.
• Få et nærmere indblik i syv af Californiens vigtigste druesorter ved at studere deres
dyrkningsområder og deres distinkte smagsprofil.
• Få en forståelse for vinplantens årlige vækstcyklus og grundlæggende termer som
blomstring, knopskydning, véraison, opbinding, beskæring, grøn høst, høsttidspunkt mm.
• Lærer om fundamentale vinfremstillingsprincipper, og se på hvorledes valget af egetræ til
fadlagring (fransk vs. amerikansk vs. anden europæisk eg) påvirker vinstilen.
• Dykker dybere ned i historiske AVA’er i Lodi og Sacramento Delta, Mendocino County,
Paso Robles, San Luis Obispo County, Monterey County og Santa Cruz Mountains.
• Få en guided smagning af 16 vine.

