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Hej!
Vi tänkte passa på att berätta kort om helgen som gick  den var nämligen
fullspäckad med aktiviteter som vi tillsammans med våra olika partners och
uppdragsgivare är riktigt nöjda med!
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Fullträff i Borlänge!
Vi har just lämnat en sån där underbar helg bakom oss… en mässhelg fylld av
härliga möten, minnen och intryck som vi nu tagit med oss hem till Stockholm och till
framtida äventyr! Det var premiär för oss på Vin och Matmässan i Dalarna. En
satsning dit vi tog med oss inte mindre än tre koncept:
Vin&Yang drog till sig stor
uppmärksamhet tack vare en mycket
speciell magnumbutelj! Men inte bara
utsidan imponerade, vi fick ett
exemplariskt tillfälle att presentera hur
bra ett vin kan utvecklas genom en enkel
och snabb luftning. Många både
förvånade och imponerade
vinentusiaster tog med sig en ny favorit
och den enkla sanningen hem!
Vinsmart uppskattas enormt av
besökarna för sitt enkla format, dropin
och lyssna i ca 30 minuter! Denna gång
presenterades ”Vinsmart med mat” för
dryga 200 mässgäster. Under 11 ledda
provningar gick vi igenom sött, salt, surt,
beskt och umami i olika kombinationer
tillsammans med fyra utvalda viner.

Vinpiloterna live genomförde nästan
200 liveundersökningar där besökarna
fick lämna skriftliga svar och omdömen
om Sydafrika som (vin)land och ett par
Sydafrikanska viner. Att få ge direkt
feedback på både befintliga produkter
och/eller kommande lanseringar var en
uppskattad övning!

Planeringen av innehållet till höstens mässor pågår. Vill du vara med på någon av
höstens mässor i något av de här eller våra nya, ännu så länge hemliga koncept 
hör av dig!
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SommelierSM avgjort!
Som vi redan nämnt stöttar vi sedan en tid tillbaka Svenska Sommelierföreningen
med en mängd olika initiativ.
Först ut bland årets aktiviteter var Svenska Mästerskapen i Sommelleri som gick av
stapeln på Berns Salonger i söndags, den 2:a april. Sommelierföreningen har som
ambition att ta till vara på det ökande vinintresset och samtidigt lyfta sommelieryrket
till den nivå och status det förtjänar. Därför var det extra roligt att satsa stort i en
större och mer publikvänlig lokal än tidigare år, något som de fler än 350 gästerna
och sponsorerna som ställde ut uppskattade stort.
Först och främst vill vi framföra vårt varmaste grattis till årets finalister! Fredrik
Lindfors, chefssommelier Grand Hotel i Stockholm blev vinnare för andra året i rad.
På en hedervärd andraplats hittar vi Ellen Franzén och på den välförtjänta
tredjeplatsen Tina Johansson. Årets SM var ett väl utfört mästerskap som gör att vi
kan vara mer än stolta över svenskt tävlingssommelleri!
Som nämndes ovan var årets tävling även en välbesökt tillställning, där de fler än
350 gästerna inkluderade personer från restaurang och dryckesbranscherna,
privata vinsamlare samt representanter från Systembolaget.
Förutom en mycket intressant tävling så kunde vi tack vare 13 mycket engagerade
sponsorer arrangera en spännande minimässa i lokalerna. Vårt arbete med
Sommelierföreningens sponsorer kommer att fortsätta under året genom provningar
och en rad olika events tillsammans med SMvinnaren Fredrik Lindfors och övriga
finalister, något du kommer att märka i sociala medier, på föreningens hemsida
m.m.
Mer information om tävlingen och sponsorerna finns på Sommelierföreningens
hemsida.
Är ni också intresserade av att engagera er i och hitta ett spännande samarbete
med Svenska Sommelierföreningen? Planeringen av aktiviteter för resten av 2017
rymmer fortfarande ett antal spännande möjligheter, och snart påbörjar vi även
arbetet med att strukturera upp 2018 års sponsorskap  något som kommer att
fortsätta ta Sommelierföreningen till nya höjder. Var med du också!
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