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MEER INFO:

Aly Hoven
vinoloog (rv)

Stockholmstraat 54
7559 JR Hengelo
De cursus wordt gegeven door een Register Vinoloog en aanbevolen docent van de Wijnacademie.
De wijnacademie heeft deze kwalificatie in het leven geroepen om de slagingspercentage te
vergroten en de kwaliteit van het onderwijs te behouden. Alleen Register Vinologen kunnen worden
geregistreerd als aanbevolen wijndocent.
www.aanbevolenwijndocent.nl
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info@wijnstaal.nl
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WIJNSTAAL

Wijnstaal proeverij & cursus.

		 Wijnvignet

Wijnproeverij

Deze cursus op SDEN* 1-niveau is voor de beginnende en geïnteresSteeds meer mensen gaan wijn lekker vinden. Er worden tegenwoordig
zoveel verschillende wijnen uit diverse werelddelen aangeboden, dat

seerde wijnliefhebber. In twee avonden van drie uur komt u meer te

Op maat en naar eigen wens. Thuis, op uw

weten over wijnproductie, druivenrassen, wijnproducerende landen

bedrijf of op locatie. Op een informele manier

en er wordt natuurlijk ook veel wijn geproefd.

wordt u wegwijs gemaakt in de boeiende

het vaak moeilijk is om een keuze te maken. Meer weten over wijn kan

wereld van de wijn. Herkomst, bereiding,
kleur, geur en smaak. Alles passeert de revue.

daarbij goed van pas komen. Het is niet alleen fijn om van een goed
glas te genieten, het is des te leuker om te weten wat je proeft en je
voorkeuren te ontdekken. Wijnstaal kan u daarbij goed van dienst zijn

		 Wijnoorkonde
Bent u een serieuze wijnliefhebber, of werkt u in de horeca of wijnhandel?
Dan is deze cursus op SDEN 2-niveau van 5 avonden iets voor u.

door middel van een leuke wijnproeverij of een cursus met een erkend

U krijgt basiskennis en vaardigheden om goede wijnadviezen te

diploma op diverse niveau’s.

kunnen geven.

		 Wijnbrevet
Bent u beroepsmatig bezig met wijn of een gevorderd wijnliefhebber?
In 8 avonden krijgt u een uitstekende wijnkennis aangeboden op SDEN
3-niveau. Tevens ontwikkelt u vaardigheden in het proeven van wijn en
leert u elementaire proefnotities te maken.

Met vriendelijk groet,
Aly Hoven
www.wijnstaal.nl

* SDEN Stichting Dranken Examens en Normering. www.sden.nl
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