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BKWine lanserar 4 nya vin- och matresor för våren 2006 
Paris, 22 november 2005 
 
BKWine har just lanserat reseprogrammet för vårsäsongen 2006. Fyra nya resor står 
på programmet. Bland resorna finns både utpräglade vinresor och resor med mer bred 
gastronomisk inriktning, med en blandning av mat och vin. Med detta nya program 
befäster BKWine sin position som en av Sveriges flitigaste arrangörer av vin- och 
matresor. Vårens program börjar med en resa på tema ”Tryffel, Olivolja och Vin” i 
februari, och fortsätter med en Provencalsk Vin- och Matlagningsresa i mars. Därefter 
blir det ”3 Klassiska Vindistrikt” till Champagne, Chablis och Bourgogne i april, och 
säsongen avslutas i maj med en resa till Norra Rhônedalen. 
 
Britt Karlsson, grundare av BKWine, kommenterar: ”Vårens reseprogram fortsätter 
att utveckla de olika reseteman som jag började med under 2005. Jag fortsätter förstås 
med de utpräglade vinresorna – det blir ju mer och mer populärt att lära sig mer om 
vin på plats. Men många jag pratar med säger också att det tycker det är roligt att ha 
mer av en blandning av vin och gastronomi på en resa. Därför blir det två sådana resor 
under våren. En av resorna blir till och med en minikurs i provensalsk matlagning där 
alla deltagarna tillsammans lagar mat på kvällarna.” De fyra inplanerade resorna är: 
 
- - Tryffel, olivolja och vin i södra Rhône-dalen 
22-26 februari, Avignon. Vingårdsbesök i södra Rhône kombineras med besök på 
tryffelfarm (inkl tryffel-letning och fantastisk tryffel-lunch) och hos olivoljeproducent 
(med olivoljeprovning). Britts kommentar: ”Jag har haft två ”tryffelresor” i år och det 
är faktiskt en helt unik upplevelse: ut i skogen med tryffelhund för att leta efter 
dyrgriparna, här i kombination med vin och olivolja.” 
 
- - Vin och gastronomi i Provence 
22-26 mars, Bandol. Vingårdsbesök och gastronomiska besök på dagarna och 
matlagning (olivolja, sparris, ostar, mm) på kvällarna. Britts kommentar: ”Den här 
nya resan ska bli verkligt spännande. Vi bor charmigt intill fiskebyn Bandol och 
kommer lära oss om provencalsk matlagning på kvällarna.” 
 
- - Tre Klassiska Vindistrikt: Champagne, Chablis & Bourgogne 
5-9 april. En resa för den som vill hinna med mycket på en gång. Britts kommentar: 
”Det här är en perfekt resa för att få en snabb inblick i flera franska vindistrikt: från 
Champagne i norr ner till Bourgognes hjärta där vi provar några av Frankrikes 
toppviner.” 
 
- - Norra Rhône-dalen 
10-14 maj, Tain l’Hermitage. En resa för den som riktigt vill lära känna Syrah-
druvans alla hemligheter. Britts kommentar: ”Rhônedalen är ett väldigt populärt 
resmål, och det kan man förstå. Toppenviner och ofta rimliga i pris. Dessutom bor vi i 
Tain – hemstad för chokladtillverkaren Valrhona och därmed chokladens ”huvudstad” 
i Frankrike.” 
 
Fullständiga program finns på http://www.bkwine.com/vinresor/vinresor.htm.  
 



BKWines vinresor skiljer sig från de flesta andra därför att de alltid är i små grupper, 
är fyra dagar långa och aldrig har några långa busstransporter från Sverige. Britt 
Karlsson, som arrangerar allt själv och som oftast även sköter guidningen och 
översättningen, är dessutom den enda svenska vinresearrangören som är baserad i 
Frankrike. Hon har därmed daglig direktkontakt med vinodlarna och kan välja ut de 
mest intressanta producenterna – vilket inte alltid är de mest kända! 
 
Britt säger: ”Det verkar som om mina resor passar in på vad många vill ha – jag har 
flera personer som varit med på fyra eller till och med fem resor! Jag tror att det beror 
på att resorna är i små grupper och att jag lyckats hitta besök som är verkligt 
intressanta. Dessutom brukar folk tycka det är bra att resan bara är fyra dagar – då kan 
de göra det till en långhelg eller kombinera med annat turistande.” 
 
BKWine lanserar också ett reseprogram på både finska och på engelska under våren 
2006. Mer information om de utländska resorna finns på siten. Under 2005 
organiserade BKWine ett femtontal vin- och gastronomiresor. 
 
För mer information om resorna kan man kontakta Britt Karlsson på telefon +33 6 80 
45 35 70 eller email info@bkwine.com. Det finns även mer information, inklusive 
reseprogem, på webbsajten www.bkwine.com.  
 
- - - - - - - 
 
Kontakt: 
Britt Karlsson, BKWine AB, 51, rue du Chevalier de la Barre, F-92130 Issy-les-
Moulineaux, Frankrike. tel: +33 6 80 45 35 70 eller +33 1 58 88 04 66, fax: +33 1 58 
88 04 66, email: info@bkwine.com, www.bkwine.com 
 
Pressmaterial, bilder mm: 
Mer information och bilder finns tillgängligt på sajten:  

- Pressinformation: http://www.bkwine.com/diverse/press.htm 
- Reseprogram: http://www.bkwine.com/vinresor/vinresor.htm  

 
Om BKWine: 
BKWine drivs av Britt Karlsson sedan början av 1990-talet. Britt är en av de få 
svenska konsulter och journalister som arbetar internationellt med vinutbildning och 
vinjournalistik. Britt skriver bl.a. för Livets Goda, Fine Wine, Mat & Vänner, Allt om 
Vin, mm. Hon är också en av Sveriges mest erfarna vinresearrangörer, med runt 75 
arrangerade resor i bagaget. Hon kommer från Helsingborg men arbetar numera i 
Paris där hennes verksamhet är fokuserad på Frankrike. Britt ger sedan 1995 ut en 
tryckt publikation, kallad VinNytt, med artiklar om vin. Samma år startade hon en av 
de första svenska webbplatserna med vininformation: www.bkwine.com, som idag är 
Sveriges mest besökta oberoende site om vin. Hon ger ut det största svenska email-
nyhetsbreven med information om vin: BKWine Brief. Britt är helt oberoende av 
vinproducenter och vinimportörer. Hon är medlem i Circle of Wine Writers (UK), 
International Wine and Food Society, Munskänkarna m.fl. vin- och matorganisationer 
och anlitas ofta som domare i internationella vintävlingar (Frankrike, Belgien, Kina, 
Chile, Argentina, Uruguay). BKWine AB ställer resegaranti enligt svenska och 
europeiska regler till Kammarkollegiet. 


