folk o folk panelen.
folk o folk panelen är en grupp bestående av fyra personer anställda inom Altia och tanken är att de ska spegla
vinkonsumenter i allmänhet. Det vill säga människor med olika kunskap, intressen, ålder och kön. Folk är lika men också
mycket olika.
Vi hoppas att folk o folk panelen ska göra det enkelt att hitta de bästa valen just för dig!

folk o folk panelen kommer kontinuerligt prova viner ur vårt sortiment och även bjuda in tillfälliga provare för att få ytterligare en
bredd vad det gäller antalet prefenser.
Panelen kommer även att arrangera provningar för att kunna svara på viktiga frågor som till exempel:
vilket är det bästa vinet till hallonhjärtan
finns det ett optimalt sushivin eller
vilken vin passar bäst till chips och jordnötter.

Här är det egentligen bara fantasin som sätter gränserna.

Här en kort presentation av folk o folk panelen:

Minna
Namn: Minna Månsson
Ålder: 27 år
Hur länge har du jobbat med vin: 2,5 år
Hur firar du helst en långhelg: På landet med familjen med grillkväll,
soldyrkande och canastaspelande – givetvis med ett, för mig, obligatoriskt
kortspelsglas vin i handen av kryddigare röd karaktär.
Något vi gärna vill veta om dig: Jag är expert på att fånga tappade föremål
från badrumsskåpet.

Alex
Namn: Alexandre Schuster
Ålder: 40
Hur länge har du jobbat med vin: 9 år
Hur firar du helst en långhelg: Alltid nära goda viner och kära vänner, under
solen om möjligt.
Något vi gärna vill veta om dig: Cyklade upp (och ner) Mont Ventoux i
Frankrike tre gånger på en dag dvs. har antagligen en skruv lös...

Anna
Namn: Anna Bastin Löwgren
Ålder: 44
Hur länge har du jobbat med vin: 14 år
Hur firar du helst en långhelg: i sol och varmt väder, ombord på vår lilla
motorbåt på tur i Stockholms skärgård.
Nåt vi gärna vill veta om dig: Pratar spanska och svenska i samma hastighet
och intensitet.

Tim
Namn: Tim Moy
Ålder: Lägg av… (känsligt med andra ord – reds. anm.)
Hur länge har du jobbat med vin: 20 år
Hur firar du helst en långhelg: Gotland…Far from the Madding Crowd.
Något vi gärna vill veta om dig: Är helt besatt av Händels opera ”Giulio Cesare

in Egitto”.

Se också

Vintips - tre röda, ett vitt och ett mousserande vin.
folk o folk panelen rekommenderar tre röda, ett vitt och ett mousserande vin.
Vinerna finns på hyllan hos Systembolaget och ligger mellan 69:- och 109:-.
Läs mer

