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Zij wil beginners en gevorderden (werk-
zaam in horeca of professionals) mee op 
reis nemen in de wereld van wijn.

Een goed glas wijn in gezelschap 
van familie of vrienden?
Genieten van wijn en lekker eten spreekt 
u nog meer aan? Vooral tijdens de gezelli-
ge kerstdagen of met oud- en nieuwjaar? 
Heerlijk toch? Graag draag ik aan deze be-
leving bij. 
Er is namelijk zoveel meer te genieten van 
wijn als je meer weet over de achtergron-
den en specifieke kenmerken. De beleving 
van wijn wordt alleen maar groter na het 
volgen van een workshop of wijncursus bij 
Karin Lips Wijnopleidingen en -advies. 
Er is uiteraard veel aandacht voor het 
proeven van wijn en het ontdekken van 
druivenrassen met hun specifieke kern-
merken. Haar humor, passie en enthou-
siasme maakt dat deze beleving plaats 
heeft in een ontspannen en informele 
sfeer. De groepen zijn zo samengesteld 
dat er alle ruimte is voor persoonlijke aan-
dacht en interactie onderling. 

Workshop op maat en wijncursussen 
met Wijn-spijs-beleving
Karin Lips organiseert in Helmond een 
Workshop PROEF (1 avond).

Alle wijncursussen worden afgesloten met 
een bijzondere wijn-spijs-beleving. In de 
kookstudio wordt een heerlijk gerechtje 
gemaakt en elke cursist bepaalt welke wijn 
daar het beste bij past en waarom. 
Deze afsluiting wordt zeer gewaardeerd, 
heb ik ervaren. Het is een mooi begin voor 
het in gezelschap kiezen van en adviseren 
over wijn.

Zij organiseert drie wijncursussen 
op verschillende niveaus: 
• Wijnvignet (2 avonden)
• Wijnoorkonde (5 avonden) 
• Wijnbrevet (10 avonden). 

De laatste is voor gevorderden met reeds 
kennis van wijn. (De workshop en cursus-
sen vinden plaats op een centrale locatie 
in Helmond). Ik hoop dat ik u en-
thousiast heb gemaakt en 

verwelkom u graag op een workshop of 
een van mijn wijncursussen. Voor inschrij-
ving zie: www.karinlips.nl

Wijncursussen op verschillende
niveaus en Workshop op maat

Meer weten over wijn is meer genieten van wijn!

Wil je meer kennis
opdoen over wijn? 

Volg dan eens een wijncursus! 
(bron foto; Karin Lips).

Karin Lips is enthousiast 
wijnliefhebster, 

registervinoloog, lid van 
de Associatie van 

Wijndocenten en aanbe-
volen wijndocent van de 

Wijnacademie. 

Fijne 
kerstdagen 

en voor 2019 
een gelukkig 

(wijn)jaar!




