Posedenie pri Orešanskom vínku.

Miestna organizácia Slovenského zväzu záhradkárov Horné Orešany si Vás týmto dovoľuje
pozvať na neformálne posedenie, ktoré sa bude konať v sobotu 1. Februára 2014 o 15,00 hod v KD
Horné Orešany.
V roku 2014 budeme organizovať v našej obci už v poradí 25. výstavu vín. Do Horných
Orešian dávajú každoročne vzorky vín vystavovatelia z celého Slovenska ako aj z Českej republiky,
v minulom roku sa nám na výstave stretlo rekordných 512 vzoriek.
Ako Orešanskí záhradkári si však uvedomujeme, že veľká časť vystavovateľov sú tak
povediac profesionáli, pričom našim prioritným cieľom je hlavne propagovať tradíciu
vinohradníctva a vinárstva v Horných Orešanoch. Preto sme sa rozhodli uskutočniť ešte pred
„veľkou výstavou“ koštovku našich Orešanských vín, na ktorej budú mať ľudia z Orešian, ktorých
víno baví možnosť porovnať vlastnoručne dorobené vínko s tým od suseda, priateľa, známeho. Radi
samozrejme privítame aj priateľov dobrého vínka zo susedných obcí.
Poďme teda k pravidlám :
Miesto a čas:

KD Horné Orešany, 1. Februára 2014 od 15,00 hod do 20,00 hod.

Vstupné:

Zadarmo – jedná sa o neformálne posedenie

Občerstvenie:

Minerálku, slané a chlieb na stôl pripravia záhradkári, každý si však môže
priniesť niečo na zajedenie z vlastných zdrojov, nebojte sa priniesť si so sebou
klobásy podľa vlastného receptu, trocha syra. Okrem toho bude k dispozícii bufet
– v obmedzenom sortimente, toto nie je komerčná akcia.

Vzorka vína:

Hodnotenie bude anonymné. Každý, kto prinesie 0,7 L fľašu svojho vína,
dostane pri vchode nálepku s číslom, ktorú nalepí na fľašu a zároveň do
pripraveného zoznamu napíše názov odrody a ročník.

Hodnotenie:

Nalievači nalejú každému prítomnému do pohára vzorku degustovaného vína.
Vedúci degustácie prítomným oznámi číslo vzorky, odrodu a ročník. Vždy pri
zmene odrody povie vedúci degustácie prítomným základnú charakteristiku
danej odrody.
Nasledovať bude hodnotenie vína podľa medzinárodnej 100 bodovej stupnice,
ktoré bude riadiť vedúci degustácie. Hostia budú mať k dispozícii degustačné
hárky a budú si môcť sami vyskúšať hodnotenie.
Nebude sa konať žiadne vyhodnotenie, ani vyhlásenie víťazov, táto akcia bude
hlavne o tom, aby sa susedia spolu stretli a podebatovali medzi sebou.

Tešíme sa na Vašu účasť !
SZZ Horné Orešany
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