
Carljohansværn Vinselskab
Intensivkurs i vin og mat. 

Toscana 30.april -  4.mai 2003



26. – 30. april

Noen reiste litt på forhånd



Petra og Otto med silkeføre i Pisa



Noe er skjevt ...



La Strada del Vino Costa degli Etruschi

Sassicaia ved 
Bólgheri



Sypresse-allé til Bólgheri



Sykkeldag langs La Strada del Vino



Sykkelferie kan være slitsomt



Og man blir sulten og tørst ...



Hotel Minerva – Vårt hjem i Siena



Utsikten fra hotellet



Mer utsikt ...



Busseier og sjåfør Luciano med ny buss



Og så kom de alle sammen ...



Ponte Vecchio



Palazzo Antinori



Antinori er stor!



Her skal vi spise ...



Dette var jo hensikten med turen ...



... og dette



Tignanello – Den første Super-Toscaner



Lang dags ferd mot natt ...



Torsdag 1. mai

Castello di 
Verrazzano



Guiden praktiserer La lingua Italiana



På vei til vår første vinkjeller ...



Castello di Verrazzano - Praktfull



Språkkurs fra vinguiden !

Il vino é buonissimo! 
Io sono bellissimo ! 



Spesiell flaske med silkeslips !



Noe for Carljohansværn Vinselskabs vinkjeller



Vennligst ta fra toppen ...



Kjellermester i noen sekunder ...



Lett lunsj !!!



Fortsatt lett lunsj !



Og fortsatt lett lunsj !



Greve in Chianti – Noen ble tørste etter lunsjen



Enoteca Italiana – Tørsten ga seg ikke



Il Campo i Siena - Og så ble man sulten igjen ! 



Fredag 2. mai

Palazzo 
Contucci

Tenuta 
Greppo

Castello 
Banfi



Til topps i Montepulciano

Går man ikke ned 
i vinkjellere ?



Vin preger utseendet etter 20 år ! 



Ginevra – Arving til Palazzo Contucci 



Kjellermester Adamo – Flørter i særklasse !

La vita é vino e donne !



To sjeler , en tanke ...

Enn om han 
hadde en sønn ...

Enn om jeg hadde 
en sønn ...



Sultne og tørste, igjen ...



Klassisk piknik – Panino, skinke, ost og vin



Piknik er populært ...



Piknik-vinen Vino Nobile di Montepulciano !



Man vet å hygge seg ...



Luciano nøt også maten



Utsikten ...



Utsikten ...



Man blir ikke mett av utsikten ...



Korrekt antrukket ...



Enoteca Montalcino – Tenk å vende ryggen til !



Endelig på vei til Tenuta Greppo !



Vi er på vei til Biondi Santi

O salige stund uten 
like: Biondi Santi !

Jeg får dekke 
til skuldreneTor vil gjerne ha vinkjeller, 

så hvis denne eiendommen 
blir til salgs ...



I vinen alltid latter



... og smil



Disse ble ikke 
testet



Dottore Franco Biondi Santi

Disse nordmenn 
må jeg treffe



Man utveksler vinerfaringer ...

Barrique er for de utålmodige, 
og for å skjule svakheter

Hvorfor bruker De ikke barrique?



Castello Banfi – Kan de også lage Coca-Cola?



Castello Banfi – 12 000 liter i én tønne !



Castello Banfi har også glassmuseum



Ristorante Banfi – Gastronomisk høydepunkt



Antipasta med Pinot Grigio

Tuna-tartar pakket i laks 
 med avocado på grønn pepperrot-krem



Pasta med Barbera 1999

Asparges og piggvar-ravioli 
med rødvinssaus



Hovedrett nummer en med Colvecchio

Kalvefilét med 
morkelragu og vårløk



Hovedrett nummer to med Brunello

Lammeribbe i aromatiske urter 
med auberginepuré og tomatfondu



Dessert med Brachetto d’Acqui

Variasjon over jordbær og lime



Vin er kontaktskapende ...



Lørdag 3. mai

Castello di 
Brolio



Ring i klokka – Castello di Brolio åpner seg !



Flott utsikt fra Castello di Brolio



Og flott innsikt ... 



Ung og uerfaren ...



Turens mest proffe vinsmaking !



Bemerk datoen: 3. mai 2003



Nærbilde av smaksprøvene



Chianti Classico Riserva

Bra !

Itjsåaillerværst ...



Koøye i styrerommets golv !



Nå har vi ikke spist på noen timer !

Ristorante Vignale 



Antipasta kan være vakkert !



Radda in Chianti - Ristorante Vignale

Hva skal jeg 
starte med ?



De andre bordene

Skal ikke vi 
få noe?



Vinene vi nøt



Godt jobbet, Tor og Arne !



Også Radda in Chianti har utsikt 



San Gimignano – Italias Manhattan



Flere tårn !



Lang dags ferd mot natt ...



Folkelig avslutning med mengder av mat ! 

Vi klarte all 
maten!



Vi drakk også litt av hvert, og mye ...



Så nesten alle var fornøyde

Ikke mer mat ?



Adjø Toscana !



 Det var det !


