
Você já desfrutou um bom Vinho do Porto ou quem sabe os leves e
refrescantes vinhos brancos de Portugal? A Associação Viking te convida a 
 descobrir muitas outras variedades portuguesas que vão te surpreender.
Com mais de 250 tipos de uvas nativas cultivadas em seus vinhedos, o país é
responsável pela elaboração de vinhos que encantam os nomes mais
exigentes da crítica especializada e chegam a nós, brasileiros, com uma
grande variedade de estilos e preços para todos os bolsos.  

São  essas nuances e várias dicas especiais que o sommelier André Porto,
revela em mais um Workshop o Vinho em Sua Casa da AV, em dezembro.  

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!

Agende-se
Data: 10 de dezembro (quinta-feira) 

Horário: 19h30 às 21h00 

Local: sua casa Degustação às cegas de quatro (04)

vinhos portugueses, enviados à sua casa. 

Valor de R$100,00 por participante, com entrega de todo

o Kit da Aula, em sua casa no dia do curso. Inscrições até

09/12 (quarta).

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.  

As entregas serão feitas em Curitiba e Região Metropolitana. É
necessário um mínimo de 14 participantes ou máximo de 28
inscritos para que o evento seja realizado

O quarto e último encontro do Workshop o Vinho em Sua Casa, versão 2020,
vai desvendar os sabores portugueses em mais uma noite de aprendizados.

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

Inscreva-se 
associacaoviking.com.br

Portugal é o destaque do
Workshop sobre Vinhos

Nesta aula você vai
conhecer um pouco 

 mais sobre Portugal e
suas regiões, além de

degustar vinhos
consagrados como 

 Esporão e Quinta do
Crasto.


