Bor Ã‰s Vad

12. VinAgora NemzetkÃ¶zi Borverseny 2011. jÃºnius 16-19.
SzerzÅ‘ -ka-pÃ-r2011. Ã¡prilis 24.

12. VinAgora NemzetkÃ¶zi Borverseny
2011. jÃºnius 16-19.Â PÃ©csÂ -Â VillÃ¡ny
A VinAgora Borverseny Ã©s BorgÃ¡la MagyarorszÃ¡g eurÃ³pai uniÃ³s elnÃ¶ksÃ©gÃ©nek hivatalos kÃ-sÃ©rÅ‘ rendezvÃ©nye!
Elismert szakemberekbÅ‘l Ã¡llÃ³ nemzetkÃ¶zi zsÅ±ri, komplex bÃ-rÃ¡lat, szÃ©leskÃ¶rÅ± nyilvÃ¡nossÃ¡g, bemutatkozÃ¡s a
nagykÃ¶zÃ¶nsÃ©g elÅ‘tt, kiemelkedÅ‘ szakszerÅ±sÃ©g, hitelessÃ©g, ismertsÃ©g Ã©s elismertsÃ©g!
Nevezze be borÃ¡t MagyarorszÃ¡g legelismertebb nemzetkÃ¶zi borversenyÃ©re!

NevezÃ©si hatÃ¡ridÅ‘:Â 2011. mÃ¡jus 20. pÃ©ntek
Â

A VinAgora Borverseny napont 42 fÅ‘bÅ‘l Ã¡llÃ³ zsÅ±rijÃ©t idÃ©n is nagy tapasztalattal rendelkezÅ‘, elismert szakemberek
alkotjÃ¡k.
Ã•me nÃ©hÃ¡ny kiemelt kÃ¼lfÃ¶ldi bÃ-rÃ¡lÃ³:Ralf AnselmannÂ urat testvÃ©rÃ©vel egyÃ¼tt 2010-ben az Ã‰v BortermelÅ‘jÃ©v
vÃ¡lasztottÃ¡k NÃ©metorszÃ¡gban. FÃ¡radhatatlanul, kitÅ±nÅ‘en bÃ-rÃ¡lja az Ã©des borokat akÃ¡r tÃ¶bb napon keresztÃ¼l.
Juliano PerinÂ BrazÃ-liÃ¡bÃ³l Ã©rkezik, hogy eleget tegyen a borverseny meghÃ-vÃ¡sÃ¡nak. NagyszerÅ± szakember,
Ã¶rÃ¼lÃ¼nk, hogy magÃ¡val hozza egy tÃ¡voli kontinensrÅ‘l szerzett szakmai tapasztalatait.
Maria de FÃ¡tima TeixeiraÂ az Ã©des borok, borkÃ¼lÃ¶nlegessÃ©gek nemzetkÃ¶zileg elismert szakÃ©rtÅ‘je PortugÃ¡liÃ¡bÃ³l.
Roberto ZironiÂ az olasz Udine Egyetem professzora, a borÃ¡szati tanszÃ©k vezetÅ‘je, aki a vilÃ¡gszerte alkalmazott
flotÃ¡ciÃ³s musttisztÃ-tÃ¡st is kifejlesztette.
Elisabeth GabayÂ a borverseny Master of Wine kÃ©pesÃ-tÃ©ssel rendelkezÅ‘ angol bÃ-rÃ¡lÃ³ja.Â
David HenaultÂ a Champagne borvidÃ©krÅ‘l Ã©rkezik, ahol az egyik legismertebb pincÃ©szet, a Nicolas Feuillatte
fÅ‘borÃ¡szakÃ©nt dolgozik hosszÃº Ã©vek Ã³ta. A fehÃ©r borok Ã©s pezsgÅ‘k avatott szakembere.
Petronella Salvi, a nÃ©pszerÅ± John Salvi Master of Wine felesÃ©ge FranciaorszÃ¡gbÃ³l.
Ton KolsteegÂ a holland GasztronÃ³miai AkadÃ©mia professzora.

Maria TzitziÂ az AthÃ©ni Egyetemen vÃ©gzett kÃ©mikuskÃ©nt. LaboratÃ³riumÃ¡ban borÃ¡sz Ã©s kÃ©mikus szaktanÃ¡csadÃ³
dolgozik. TÃ-z Ã©ves szakoktatÃ³i tapasztalattal rendelkezik, emellett rendszeresen bÃ-rÃ¡l nemzetkÃ¶zi borversenyeken a
vilÃ¡g minden tÃ¡jÃ¡n.Â
Julij NemanicÂ az egyetemen valÃ³ oktatÃ¡s mellett az orszÃ¡gos borÃ¡szati laboratÃ³riumban laborvezetÅ‘ helyetteskÃ©nt
dolgozik SzlovÃ©niÃ¡ban. Rendszeresen bÃ-rÃ¡l a nagy nemzetkÃ¶zi borversenyeken, egyik kÃ¶nyve pedig elnyerte a
Â»Gourmand world cookbook awaards dÃ-jÃ¡t.

Ghislain K.-LaflammeÂ Ã¼gyvÃ©d Ãºr 18 Ã©ven Ã¡t irÃ¡nyÃ-totta QuÃ©bec-ben (Kanada) azt a szervezetet, amely az alkoholo
italok felÃ¼gyeletÃ©Ã©rt Ã©s szabÃ¡lyozÃ¡sÃ¡Ã©rt felel. 5 Ã©ve a kanadai SÃ©lections Mondiales des Vins Canada borok Ã©
pÃ¡rlatok nemzetkÃ¶zi versenyÃ©nek elnÃ¶ke.Â
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