PRESSMEDDELANDE
BKWine startar resor på temat Tryffel och Vin, Olivolja och Anka
Paris, 22 september 2004
BKWine (WineTastings Britt Karlsson) lanserar för säsongen 2005 en ny sorts resor
för livsnjutare: resor med tryffel, olivolja, anka och vin som tema. Resorna
kombinerar några av gastronomins bästa produkter och ger en möjlighet att upptäcka
deras ursprung i två av Frankrikes vackraste distrikt.
Under 2005 arrangerar BKWine för första gången två sådan resor: 23-27 februari
2005 till södra Rhônedalen (tryffel/olivolja/vin), och 23-27 november 2005 till
Perigord (tryffel/anka/vin).
Tryffelsäsongen börjar i november och pågår fram till slutet av februari. Därför
genomförs båda resorna under vintern – i säsong för tryffelskörd. Dessutom är det stor
chans att vädret då är behagligt ljummet både i Rhône-dalen och Perigord (sydvästra
Frankrike).
Britt Karlsson, som driver BKWine, kommenterar: ”Det här är en ny sorts resor som
jag lanserar som ger en möjlighet till verkligt unika mat- och vinupplevelser. Jag har
lagt ner mycket arbete på att hitta producenter som kan erbjuda något alldeles extra,
till exempel en tryffelodlare som tar oss med ut med sin tryffelhund till sina
”hemliga” tryffelställen eller ankfarmen där vi får lära oss hur det går till att göra
anklever. Många som har varit med på mina vinresor (jag har arrangerat runt 50 resor)
har sagt att det skulle vara roligt att kombinera vinet med mer mat. Därför har jag
tagit fram de här resorna som kombinerar några av den franska gastronomins mest
spännande råvaror.”
Resan 23-27 februari 2005 går till södra Rhône-dalen. Där kommer deltagarna att
kunna leta tryffel själva, med handledning av en tryffelodlare och hans tryffelhund,
delta i tryffelmarknaden i ”tryffelstaden” Carpentras, och avnjuta en tryffellunch där
t.o.m. efterrätten innehåller tryffel. Det kombineras med besök och olivoljeprovning i
Les Baux de Provence, som gör Frankrikes bästa olivolja och som är en av de få
områden som har en Appellation Contrôlée för olivolja, och med besök hos vinodlare
i bl.a. Châteauneuf-du-Pape. Utgångspunkten är Avignon, känd för sitt påvepalats, sin
halva bro (visan ”sur le pont d’Avignon...”) och sin teaterfestival.
På höstresan 23-27 november 2005 blir fokus på den svarta tryffeln från Perigord,
också med tryffelskörd och tryffelmåltid, och på foie gras de canard (anklever).
Ankan är också basen i många andra gastronomiska specialiteter i Sud-Ouest
(sydvästra Frankrike): magret de canard (ankbröst), confit de canard (anka inlagd i
ankfett), cassoulet de canard (ankgryta med vita bönor) med mera. Besöken och
provsmakingarna hos dessa producenter kommer att blandas med vingårdsbesök i
Bergerac och i Saint Emilion (Bordeaux) som båda tillhör de mest pittoreska byarna i
Frankrike.
Britt förklarar vidare om konceptet: ”Det här kommer att bli lite exklusiva resor. Jag
har maximerat antalet deltagare till 18 för att kunna hålla verkligt hög kvalitet på
besöken och för att det ska bli en unik och personlig upplevelse. Så vitt jag vet gör

ingen annan researrangör några liknande resor. Det ska bli verkligt roligt att ge
deltagarna en möjlighet att upptäcka de här två underbara franska distrikten.”
För mer information och detaljerat program kan man kontakta Britt Karlsson direkt på
telefon 00 33 6 80 45 35 70 eller email info@bkwine.com.
BKWine arrangerar också under 2005 ett antal traditionella vinresor, utöver de nya
vin- och gastronomiresorna: 16-20 mars till Languedoc, 13-17 april till norra
Rhônedalen, 25-29 maj till Bordeaux. Under hösten 2005 kommer ytterligare fyra
vinresor till Frankrike att gå av stapeln.
------------Kontakt:
Britt Karlsson, WineTastings Britt Karlsson (BKWine), 51, rue du Chevalier de la
Barre, F-92130 Issy-les-Moulineaux, Frankrike. tel: +33 6 80 45 35 70, fax: +33 1 58
88 04 66, email: info@bkwine.com, www.bkwine.com
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Mer information och bilder finns tillgängligt på sajten:
- http://www.bkwine.com/Diverse/press.htm
- http://www.bkwine.com/vinresor/vinresor.htm
- http://www.bkwine.com/wine_pictures/photo_galleries.htm
Om WineTastings Britt Karlsson – BKWine:
WineTastings Britt Karlsson (”BKWine”) drivs av Britt Karlsson. Britt är en av de få
svenska konsulter och journalister som arbetar internationellt med vinutbildning och
vinjournalistik. Hon är också en av Sveriges mest erfarna vinresearrangörer, med runt
50 arrangerade resor i bagaget. Britt startade verksamheten i början av 1990-talet.
Hon kommer från Helsingborg men arbetar numera i Paris där hennes verksamhet är
fokuserad på Frankrike: franska vinproducenter och franska vindistrikt. Britt ger
sedan 1995 ut en tryckt publikation, kallad VinNytt, med artiklar om vin. Samma år
startade hon en av de första svenska webbplatserna med vininformation:
www.bkwine.com. Hon ger ut ett av de största svenska email-nyhetsbreven med
information om vin: BKWine Brief. Britt är helt oberoende av vinproducenter och
vinimportörer. Hon är medlem i Circle of Wine Writers (UK), International Wine and
Food Society, Munskänkarna i Bryssels’ utbildnings-kommitte m.fl. vin och
matorganisationer. (Not: ”WineTastings” i WineTastings Britt Karlsson skrivs i ett
ord.)

