
Viinitasting @ HUONE
 

Juha
Lihtonen

Sommelier , viiniasiantuntija ja -kouluttaja yli 25 vuoden kokemuksella
Viinikoluttajana mm. Viking Linelle, Finnairille, S-ryhmälle, Royal
Ravintoloille ja Ravintola Palacelle
Viininvalikoiman kehitys Tallink Siljalle ja Finnairin Business -luokkaan
Isäntänä Sävelradion "100 astetta makujen ytimessä"- viini ja ruoka
ohjelmassa
Fine Wine Magazines - julkaisujen perustaja ja päätoimittaja
Kirjat: Viini&Ruoka – Opas makujen harmoniaan, 1000 Finest Wines to
drink today, Champagne – Parhaat samppanjat, Vuosisadan viinit

Sommelierien Suomen mestari 2000-2003
Pohjoismaiden paras sommelier 2003
Sommelierien EM ja MM top 10
Best Nordic Sommelier 2003, Top 10 Sommelier Championships 

Palkinnot

YOUR PERSONAL SOMMELIER

Elämykselliset viinitastingit
tarjoavat matkan viinien ja
makujen maailmaan
Pohjoismaiden parhaana
palkitun sommelierin Juha
Lihtosen opastuksella.

Valitse viidestä eri vaihtoehdosta
Tastingien kesto 1,5 - 2 tuntia.
Hinnat alkaen 1,500 € + ALV +
viinit

http://www.fine-magazines.com/juha-lihtonen


1.SAMPPANJA 
MAKUUNI

Sukel lus samppanjan
maai lmaan.  Maistamme nel jää

eri  samppanjaa ja opimme
tunnistamaan brändien tyyl i t

sekä löytämään omaan makuun
sopivimman samppanjan.

 
 
 
 

2. VIINIMATKA
MAAILMAN YMPÄRI

3. VIINI BATTLE – UUSI
VS. VANHA MAAILMA

 Viinimaai lma on perinteisest i
jaettu uuteen ja vanhaan

maailmaan.  Miten ni iden vi init
eroavat tois istaan? Kuka

tunnistaa “maai lmat”
vi ininmaistelun

kaksintaistelussa?
 
 
 
 
 

Tervetuloa mukaan lennol le
ympäri  maai lman!  Pääset

tutustumaan vi inialueisi in ja
eri  la j ikkeiden

ominaispi irteis i in .
Maistelemme vi inejä sokkona
ja kisaamme kuka tunnistaa

laj ikkeita parhaiten!
 
 1 ,500 € + ALV +

Viinit  a lkaen 35€/henki lö
1 ,500 € + ALV +

Viinit  a lkaen 20€/henki lö
1 ,500 € + ALV +

Viinit  a lkaen 28€/henki lö



+358 (0) 20 78 51 440
info.fi@huone.events
www.huone.events/fi

Kysy lisää!

4. RUOAN JA VIININ
YHDISTÄMINEN

 

5. MENESTYSTARINOITA
VIINIEN MAAILMASTA

 
Miten yhdistää vi iniä ja  ruokaa

onnistuneesti? Tämän
tast ingin jälkeen opit

val i tsemaan sopivan vi inin
aterial le  ja  v ir i t tämään

annoksen harmoniseksi  v i ini l le .
 
 
 

Inspiroiva tast ing,  jossa
tutustumme vi inimaai lman

menestystarinoihin ja  käymme
läpi  mitä ovat  v i inimaai lman
menestysbrändit  ja  miten ne

on onnistuttu luomaan.  
 
 
 

1 ,500 € + ALV +
Viinit  a lkaen 32€/henki lö

1 ,500 € + ALV +
Viinit  a lkaen 32€/henki lö

tel:+358207851440
mailto:info.fi@huone.events
https://www.huone.events/fi/

