Välkomna till Wine Mechanics i Göteborg
den 4e november
Smaka på Västsveriges nästa nätverksträff kommer fokusera på mat och dryck i kombination.
Vi kommer prata om hur man ska tänka när man vill hitta nya smakkombinationer och göra
en djupdykning i våra lokala råvaror och drycker. Kanske hittar ni era framtida
favoritkombinationer från Västsverige.

Program för måndagen den 4a november 2019
09.30

Frukost på Wine Mechanics
http://winemechanics.se/se_sv/

10.00

Presentation av dagen
Cecilia och Henrik presenterar dagen och hur arbetet med Smaka på Västsverige utvecklas just
nu

10.30

Wine Mechanics – lokalt vin i stan
Kenneth Gustavsson på Wine Mechanics berättar om resan han gjort med att bli ett av de första
stadsvinerierna i Europa. Vi tar oss runt i vineriet och vi provar några av vinerna som produceras
på plats i Gamlestan.

12.00

Lunch på Wine Mechanics
Maten på Wine Mechanics har lokal förankring med bland annat korv från slaktaren i
samma hus och öl från Spike Brewery i grannhuset. Man hämtar inspiration från andra
delar av världen men satsar alltid på kvalitét och bra råvaror. Vi äter en lätt lunch
innan vi drar igång och testar mat och dryck från våra Smaka på Västsverige företag!

13.00

Sensorik med Claes Wernersson
Hur ska man tänka när mat och dryck ska kombineras? Claes ger oss lite tips på hur ni kan
tänka när ni går runt och provar och vilka smaker som passar bra tillsammans.

13.30

Mat och dryck i kombination
Mingla runt och prova våra fantastiska råvaror vi har på plats och kombinera med nya oväntade
drycker. Vad passar bäst till lammkorv, ost, ostron, och är mjölk och kaffe verkligen en bra
kombination?

15.30

Summering av dagen

Kostnad
300kr/person exkl moms och faktureras i efterhand.
Anmälan
Meddela mig senast 25e oktober hur många som kommer från er.
Henrik.linneros@vastsverige.com 031-81 83 43

Vägbeskrivning
http://winemechanics.se/se_sv/

Välkomna!
Henrik Linneros, Turistrådet Västsverige
Cecilia Faktus, Lokalproducerat i Väst

