Pressmeddelande
Världens första ekologiska vinresa på BKWines nya reseprogram för våren och sommaren
Paris, 2011-01-11
Världens första ekologiska vinresa är en av de resor som finns på BKWines nya reseprogram för
våren och sommaren 2011. Alla vingårdar som besöks på denna resa i Rhônedalen är ekologiska
eller biodynamiska. Reseprogrammet innehåller även vin- och matresor till Bordeaux, Toscana,
Champagne och Bourgogne. Hela programmet finns på sajten www.bkwine.com.
BKWine har just lanserat sitt reseprogram för våren och sommaren 2011. De fyra aktuella
destinationerna är den s.k. Tre Klassiker Resan (Champagne, Chablis och Bourgogne), Bordeaux,
Toscana med vin & gastronomi, samt en ekologisk vinresa till södra Rhônedalen.
Britt Karlsson, grundare av BKWine AB, kommenterar programmet: ”Så vitt vi vet är BKWines resa till
Rhônedalen i juli världens första vinresa med fokus på ekologiska vinproducenter. Alla de vingårdar
som vi kommer att besöka på den resan är antingen ekologiska eller biodynamiska. Ekologiska viner
är en stor trend idag, och Sverige är ett av de länder där ekologiskt vin ökar mest. Många ekologiska
viner är idag av mycket hög kvalitet. En del av besöken är hos biodynamiska vinodlare, och vi
kommer att visa att biodynamisk vinodling inte nödvändigtvis är det hokuspokus som det ibland
framställs som. Jag tror att en ekologisk vinresa ligger helt rätt i tiden. Konsumenter bryr sig mer och
mer om kvalitén på produkterna. Rhônedalen är dessutom ett av de vindistrikt som är mest framåt
på ekologiska viner.”
Om de tre andra resorna säger Britt: ”Bordeaux, Toscana och ’Tre Klassiker’ till Champagne, Chablis
och Bourgogne tillhör våra resenärers stora favoriter. Förra året var flera av resorna fullsatta. Det är
vindistrikt som är fantastiska att resa till på våren, när vinrankorna växer som mest och värmen
börjar komma. På våren har vinproducenterna också gott om tid att ta emot folk, så provningarna
och besöken brukar bli extra intressanta jämfört med den mer hektiska skördetiden på hösten.”
BKWine är en svensk researrangör specialiserad på vinresor och matresor och organiserar årligen ett
trettiotal vin- och gastronomiresor: till Frankrike, Spanien, Sydafrika, Italien, Portugal, Österrike mm.
Resorna riktar sig både till privata vinentusiaster, till professionella och till företag. Alla resor leds av
BKWines vinexperter och tar med resedeltagarna bakom kulisserna i vingårdarna. BKWines resor är
listade som World’s Top Wine Tours av världens största resetidning Travel and Leisure Magazine.
Mer information om resorna finns här: http://www.bkwine.com/vinresor/vinresor.htm
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BKWine AB drivs av Britt och Per Karlsson. Verksamheten har fyra huvudgrenar:
-

vin- och matresor – Sveriges mest omfattande vin- och matreseprogram
vinjournalistik – artiklar för vin- & matpublikationer
vinfotografi – ett omfattande arkiv med fotografier från vindistrikt,
http://www.bkwinephotography.com
vinkonsulting

BKWine grundades på 90-talet av Britt Karlsson, en svenska i Paris. Under det tidiga 00-talet anslöts
sig hennes make, Per, till verksamheten (efter att tidigare arbetat med affärer i teknikindustrin).
BKWines arbetar idag flera olika vin-relaterade aktiviteter. Den huvudsakliga verksamheten är
vinresor för vinentusiaster och för professionella som vill lära sig mer om vin och uppleva vin och
gastronomi på plats. Varje år organiserar BKWine ett trettiotal vin- och matresor. BKWines resor är
listade som World’s Top Wine Tours av världens största resetidning Travel and Leisure Magazine.
BKWine publicerar också ett nyhetsbrev om vin, BKWine Brief, med runt 20 000 läsare. Britt och Per
är medlemmar i brittiska Circle of Wine Writers (CWW), Internationella Vinskribentsfederationen
(FIJEV), den franska Organisationen För Vinpressen (APV) och International Wine and Food Society
(IWFS).

