5-daagse wijnworkshop Ateliers Les Landes
Deze wijncursus is een compleet programma en wordt gekenmerkt door de kwaliteit
en de informele sfeer.
Het is de bedoeling dat het een toegankelijke cursus is en dat iedereen verder komt
in de wijnkennis op haar of zijn manier. Mijn rol is ook daarom om je over de drempel
te halen van het niet durven stellen van vragen: rare vragen bestaan überhaupt niet
en ook al kunnen de niveaus van de deelnemers enigszins verschillen ik heb uit
ervaring geleerd, dat ieder altijd wat leert van de vragen van een ander. De
technieken van wijnproeven leer ik, maar de ervaring ervan is zeer persoonlijk.
5-daagse wijnworkshop van maandag tot en met vrijdag 16/10/2017-20/10/2017 :
De wijncursus bestaat uit een theoretisch en een praktisch gedeelte.
Aan de orde komen: de wijn producerende streken in Frankrijk; vervolgens de
wijnstreek van het zuidwesten van Frankrijk, waartoe de wijnstreek van Gaillac
behoort. Dan gaan we ons toespitsen op de wijnstreek van Gaillac.
We behandelen de druivenrassen, het klimaat, de geologie en de geschiedenis.
De middagen worden gebruikt om wijn te proeven, wijnboerderijen te bezoeken,
maar ook organiseer ik bezoeken om kennis te maken met andere streekprodukten.
Het aspect wijn-spijs wordt hierbij natuurlijk ook behandeld.
Over mij, Monica
Als kind was ik al weg van Frankrijk en de Franse cultuur en wilde ik er later gaan
wonen. In 1983 ben ik naar de Bourgogne gegaan om druiven te plukken en de Franse
taal te leren. Franse cultuur proeven kan natuurlijk niet mooier dan op deze wijze.
Het was dan ook een onvergetelijke belevenis!
Wijnstudie
Ik besefte dat er heel wat achter dat glas wijn zit. Er komt zoveel bij kijken! Dat
intrigeerde mij zo, dat ik een wijnstudie aan de universiteit van Dijon (Bourgogne)
ben begonnen. Daar bestudeerde ik alle aspecten van wijn: de wijngaard, het wijn
maken, de geologie en het wijnproeven.
Wijnwijsheden
Wijnwijs komt voort uit mijn passie voor Frankrijk en voor wijn. Het boeit mij om
mijn wijnkennis en ervaring over te brengen. Met mensen omgaan en samen mijn
passie delen, vind ik heerlijk. Niet iedereen heeft dezelfde voorkennis over wijn,
maar dat maakt niet uit. Ik pas me zoveel mogelijk aan aan mijn publiek. Mijn werk in

de wijn doe ik sinds 1987 voornamelijk in de Bourgogne, waar ik woon, maar ik doe
ook workshops en cursussen op locatie. In dit geval doe ik dat dus met veel plezier op
Ateliers Les Landes in het schitterende Gaillac-gebied.
www.wijnwijs.com

