
O sommelier André Porto, que já realizou vários encontros
na AV, está promovendo uma série de Workshops on-line
sobre as maravilhas do mundo do vinho. São quatro
encontros e em cada um deles, uma abordagem diferente.
Você pode participar da série completa ou apenas daquele
que mais lhe agradar. No dia da aula todo o material para sua
participação, será entregue na sua casa. Você só precisa de
acesso à internet para se juntar ao grupo, em uma plataforma
Zoom. 

Agende-se e viva essa experiência. Brinde, com quem está à
distância, mais essa rodada de conhecimento!

É tempo de Chile no
Workshop sobre
Vinhos

Aula 2
22 de outubro (quinta-feira) 
Horário: 19h30 às 21h00 
Local: sua casa 
Aprenda a identificar as principais características dos vinhos do
Chile. Se encante pela cultura e descubra as técnicas de nossos
vizinhos que são um dos maiores exportadores de vinhos do
mundo.

Degustação às cegas de quatro (04) vinhos chilenos,
enviados à sua casa.

03 de dezembro (quinta-feira) | 19h30 às 21h00

TEMA - Portugal seus vinhos e regiões.
Os brasileiros estão descobrindo os vinhos
portugueses que já ocupam o segundo lugar no
ranking de importações para nosso país.
Degustação técnica quatro (04) vinhos de
diferentes regiões referentes ao tema da aula
enviados à sua casa no dia do curso.

19 de novembro (quinta-feira) | 19h30 às 21h00

TEMA - Argentina seus vinhos e regiões.
Descubra os vinhos Argentinos, além da Malbec, e
suas regiões mais importantes. Degustação
técnica de quatro (04) vinhos de diferentes
regiões, referentes ao tema da aula enviados à
sua casa no dia do curso.

A segunda edição do Workshop o Vinho em Sua Casa,
traz os ensinamentos de uma das mais reconhecidas
regiões vinícolas da América do Sul.

Valor de inscrições por módulo
Valor de R$100,00 por participante, com entrega de todo o Kit da
Aula, em sua casa no dia do curso. As entregas serão feitas em
Curitiba e Região Metropolitana. É necessário um mínimo de 14
participantes inscritos para que o evento seja realizado.

Kit do aluno da Aula On-Line
Apostila em PDF, ficha de degustação, quatro (04) minigarrafas de
vinho referentes ao tema da aula, para degustação, contendo 50
ml em cada amostra.

Aula 4

Aula 3

Para conhecer o Sommelier: 
 http://cursopetitsommelier.com.br/andre-porto/

Inscreva-se 
www.associacaoviking.com.br

Confira os próximos encontros -
O vinho em sua casa


