Livets Goda anordnar världens mest prestigefyllda vinfestival
Livets Goda Fine Wine Awards är arbetsnamnet på det unika vinevent som kommer att
förverkligas under en stjärnfylld weekend i september. ”Det är med stolthet jag kan tillkännage
att både Robert Parker, Jancis Robinson och Bo Patriksson kommer att sitta med i panelen av
världsstjärnor”, säger en något uppspelt Anders Enquist. Vi kommer att kröna världens bästa
viner och dessutom ha en oförglömlig weekend med magnifika vertikalprovningar av världens
bästa viner. Inte minst utlovas Domaine Ponsot Clos-Saint-Denis 1929-2015. ”Även om 1929
inte gjordes har vi ändå kommit över en flaska som har ett unikt värde får man väl säga”
fortsätter Enquist.

Niklas Jörgensen utlovar en saftig Best of Madeira 1789-1989. Björnstierne Antonsson tar världsrekord i
snabb vinprovning med hans givande 30 sekunders föreläsning – The Future of Pet Nat. Därefter blir
antingen Jancis Robinson MW, Madeleine Stenwreth MW eller Mikael Mölstad krönt till Wine Woman of
the year. Andreas Larsson lockar med en aldrig tidigare gjord provning av Château d´Yquem från
årgångarna 1930, 1952, 1964, 1972, 1974, 1992 och 2012. Slutligen kommer eventet att krönas av
stjärnkockar från minst 2-stjärninga Michelin-krogar som lagar Dinner of the Century där en 15-rätters
meny ackompanjeras av femton 100-poängsviner spännandes från 1945-1990.
Aftonen avslutas med utdelning av hedersutmärkelser då själve Robert Parker tilldelas LG Bacchus
Award för ”Outstanding contributions to the world of wine”. Chefredaktör Enquist tar emot LG Bacchus
Primus Tast Award ”Most outstanding and uncompromising fine wine taster of the 21st Century”. Håkan
Larsson kniper med råge hem mat & vin-priset LG Bacchus Gustibus Award ”For utterly fine-tuned
proposals to Friday’s fine flounder”.
Då platserna är extremt begränsade skynda er att boka – om ni anger koden LIVETSGODASFWA2021
utlovas 15 % rabatt. Ordinarie pris 25,000 kronor för provningar, seminarier, T-shirt och middag

exklusive kaffe.
Vi siktar på att restriktionerna lagt sig då det preliminära datumet är lördagen den 18 september.

