
             
                     

 

 

 

Vin bjuder alltid på en personlig upplevelse — vi känner olika smaker, vi tycker 

olika mycket om smakerna och vi dricker vinet i olika sammanhang. Detta tar vi 

på 2Goda Vin & Bryggeri med oss när vi håller vinprovningar! 

Viner från Piemonte och Friuli 
Vi provar fyra till sex viner från två av Italiens norra vindistrikt, Piemonte och 
Friuli. Ni får höra historien om vingårdarna, om hantverket och om vad som ryms 
i flaskorna. Vi smakar oss fram till de olika karaktärerna på vinerna och pratar om 
hur de passar till olika typer av ingredienser och maträtter. Tilltugg för bästa för-
ståelse av smakerna ingår.  
 

 

2Goda Vin & Bryggeri drivs av Katarina och Håkan Kihlberg. Välkommen att 
kontakta oss för att diskutera en vinprovning hemma hos dig, i din föreningslokal 
eller på ditt företag: info@2goda.se 

 

           

Vinprovning 
Lär känna vinerna, smakerna och hur  

de bäst kombineras med mat 
 

Besök gärna vår hemsida, www.2goda.se, där du kan läsa  
om vin, vinodling, resor och livets goda.  
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