PRESSMEDDELANDE
Calvados – BKWine lanserar en ny typ av gastronomisk resa 2-5 juni!
Paris, 8 februari 2005
BKWine lanserar en ny sorts gastronomisk resa som tar deltagarna till ett av
Frankrikes vackraste områden med en alldeles egen dryck- och matkonst. Resan går
till Calvados-distriktet i Normandie 2-5 juni 2005, det vill säga en långhelg som är
perfekt att kombinera med några extra dagar i till exempel Paris i samband med den
första riktiga svenska nationaldagen. Resans tema är Calvados, cider och Frankrikes
bästa ostar.
Det blir besök hos de två ledande calvadosproducenterna, Boulard och Père Magloire,
och även hos någon mindre producent. Normandie är även berömt för sina ostar:
Camembert, Pont l’Evêque och Livarot, som deltagarna kommer att få smaka direkt
hos en ostproducent. Slutligen är Normandie också känt för sina äpplen (basen i
Calvados), så ett besök hos en ciderproducent ingår i programmet.
Britt Karlsson, som startade BKWine i början på 90-talet, säger: ”Calvados har blivit
en mycket populär dryck i Sverige. Enligt Benoît Pellerin, som äger Calvados
Boulard, är faktiskt Sverige ett av de ledande länderna idag vad gäller konsumtion av
Calvados. Dessutom är vi svenskar mycket intresserade att kombinera mat och dryck
och då är Normandie ett perfekt resmål. Därför är det spännande att arrangera den här
första resan till Calvados och Normandie där det verkligen finns allt man kan önska
sig för spännande gastronomiska upplevelser.”
Resan äger rum 2 till 5 juni. Centrum för vistelsen blir den lilla normandiska staden
Lisieux. Därifrån blir det utflykter till calvados-, cider- och ostproducenterna i trakten
och förstås till ett antal restauranger som kommer att servera normandiska
specialiteter. Deltagarantalet är begränsat till högst 18 personer så att det ska bli en
liten grupp, med personliga mottaganden hos de som besöks.
För mer information och detaljerat program kan man kontakta Britt Karlsson direkt på
telefon 00 33 6 80 45 35 70, email info@bkwine.com, eller besöka siten
www.bkwine.com.
Calvadosresan ingår i BKWines nya resor med gastronomisk inriktning, som
komplement till de klassiska vinresorna. BKWine arrangerar under 2005 ett flertal
vin- och gastronomi-resor: 13-17 april till norra Rhônedalen, 25-29 maj till Bordeaux,
och 2-5 juni till Calvados. Under hösten 2005: 14-18 september till Bourgogne, 28
september till 2 oktober till Bordeaux, 12-16 oktober södra Rhône, 19-23 oktober,
samt Languedoc-Roussillon, 16-20 november med tema Tryffel, Anka och Vin i
Perigord.
------------Kontakt:
Britt Karlsson, BKWine – WineTastings Britt Karlsson, 51, rue du Chevalier de la
Barre, F-92130 Issy-les-Moulineaux (Paris), Frankrike. tel: +33 6 80 45 35 70, fax:
+33 1 58 88 04 67, 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 BKWine:
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 över 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 och skriver också i många
svenska mat- och vintidningar (Livets Goda, Mat & Vänner, Allt om Vin, Fine Wine,
Munskänken mm). Samma år startade hon en av de första svenska webbplatserna med
vininformation: www.bkwine.com. Hon ger ut Sveriges mest lästa oberoende enyhetsbrev om vin: BKWine Brief. Britt är helt oberoende av vinproducenter och
vinimportörer. Hon är medlem i Circle of Wine Writers (UK), Internationella
Vinjournalistförbundet (FIJEV), International Wine and Food Society, Munskänkarna
i Bryssels’ utbildnings-kommitte m.fl. vin och matorganisationer. Hon deltar också
som domare i internationella vintävlingar i t.ex. Loire, Bryssel, Chile, Kina mm.

