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VĪNA SKOLA IESĀCĒJIEM 
 
Šis lekciju kurss ir paredzēts tiem, kuri tikai sāk interesēties par vīna tēmu vai vēlas apgūt vīna 
kultūras pamatus. Mēs iemācīsim, kā degustēt vīnu, un pastāstīsim, kam jāpievērš uzmanība, 
izvēloties šo dzērienu. Ar patiesu prieku dalīsimies savās uzkrātajās zināšanās ar Jums! 
 
No 11.01. līdz 28.02.2022. (5 lekcijas otrdienās)  
Plkst. 18:30 – 20:30 
 
Vīnzinis: Ronalds Pētersons 
 
11.01. 18:30 Kā degustēt vīnu  
Vīna skolas pirmajā lekcijā spriedīsim par to, kas īsti ir vīns un kā to pareizi degustēt, lai gūtu maksimālu baudu no 
vīna garšas un buķetes. Noskaidrosim faktorus, kas ietekmē tā kvalitāti, iepazīsimies ar profesionālo terminoloģiju 
un dažādiem vīna stiliem. Un, protams, pārrunāsim, kādās glāzēs, kādā temperatūrā šis brīnišķais dzēriens 
pasniedzams un kādos gadījumos nepieciešama tā dekantācija.  

 Lekcijas laikā paredzēta sešu vīnu degustācija.  

 
18.01. 18:30 Kā gatavo baltvīnu 
Pasaulē ir milzīgs skaits balto vīnogu šķirņu - šajā lekcijā mēs iepazīsim  pašas populārākās un vairāk izplatītās no 
tām. Uzzināsiet galveno balto šķirņu vīnogu raksturojumu, kā top baltvīns un sīki izpētīsim visus vīna dārzā 
notiekošos procesus gada griezumā. Tāpat noskaidrosim, kas ir terroir jeb teruārs un kā vīnogulāju ģeogrāfiskā 
atrašanās vieta un augsnes sastāvs ietekmē topošā dzēriena stilu.  

 Lekcijas laikā paredzēta sešu baltvīnu degustācija.  

 
25.01. 18:30 Kā gatavo sarkanvīnu 
Sarkanvīni ir tik dažādi, jo katrai no daudzajām vīnogu šķirnēm ir savs neatkārtojams raksturs. Šajā lekcijā Jūs 
uzzināsiet par tumšo šķirņu daudzveidību, to ģeogrāfisko izplatību, kā arī par sarkano un rozā vīnu ražošanas 
procesa pamatetapiem. Papildus mēs iepazīsimies arī ar organiskajiem, biodinamiskajiem un dabiskajiem vīniem, 
ar ko tie atšķiras un kā vīndara attieksme pret ražošanu un filosofija ietekmē vīna raksturu.  

 Lekcijas laikā paredzēta sešu sarkanvīnu degustācija.  

 
01.02. 18:30 Iepazīstamies ar dzirkstošajiem vīniem 
Šī lekcija notiks ar dzirkstošā glāzi rokās! Izsmeļoši (bet ne garlaicīgi) izstāstīsim par visām niansēm, ražojot 
“slavenāko no slavenajiem dzirkstošajiem” - šampanieti, bet pēc tam pievērsīsimies tā jaunākajiem “brāļiem un 
māsām”, kas nepelnīti palikuši tā ēnā… Runa, protams, ir par Prosecco, Cremant un Cava! Dzirkstošo vīnu un 
šampanieša vēsture. Dzirkstošo vīnu stilu daudzveidība Eiropā. Pasniegšana, glabāšana un saskaņošana ar ēdienu.  

 Tas viss Jūs gaida lekcijā par dzirkstošajiem, kā arī sešu vīna paraugu degustācija.  

 
08.02. 18:30 Kā pareizi pieskaņot vīnu ēdienam 
Vīna skolas nobeiguma lekcijā mēs pievērsīsimies gastronomiskai tēmai - vīna un ēdiena saderībai. Šis, bez 
šaubām, ir viens no svarīgākajiem jautājumiem, iepazīstot vīna kultūru. Ir ļoti svarīgi izprast galvenos principus, 
izvēloties ēdienu, zināt vīna pasniegšanas noteikumus un to, ko nevajadzētu darīt, lai nesabojātu dzērienu. Šajā 
praktiskajā lekcijā ar četriem atšķirīga stila vīniem mēs nodemonstrēsim, kā ēdiena un mērču sastāvdaļas  ietekmē 
vīna garšu un otrādi. Uzskaitīsim arī produktus, kas ir “vīna ienaidnieki”, un dalīsimies padomos par nekļūdīgi 
veiksmīgiem gastronomiskiem pāriem. Pēc šīs lekcijas baudīt vīnu kļūs vēl patīkamāk un garšīgāk!  

 Lekcijas laikā paredzēta četru vīnu degustācija. 

 
 


