Georgiens Ambassad – Karlavägen 60

Välkommen till Investerings Seminarium
med georgisk mat & vin!

Karla Kapital arrangerar seminariet med
Georgiens ambassad som vill visa upp sitt
land, mat & viner.

Georgisk meny om 11st rätter:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se detta enbart som ett första möte &
smakprov på Karla Kapital & Georgien
eftersom vi enbart håller på cirka en
timme. De som är intresserade av att
diskutera vidare kommer vi att välkomna
till ett personligt möte hos Karla Kapital på
Erik Dahlbergsallén 15, 5 trappor.

•

I samband med seminariet bjuds det på en
georgisk elva-rätters-meny med två typiska
georgiska viner.

Khachapuri – Georgiskt bröd med ost i
Pkhali – Georgisk spenatröra med valnötter
Rullade stekta auberginer med valnötter och granatäpple
Kotrana – Rullad vitkål med valnötter
Qatmis – Georgisk kycklingsallad med färska grönsaker och majonnäs
Soko – Champinjonröra med majonnäs
Stafilo – Morotsröra med majonnäs och georgiska kryddor
Sommarens auberginer – Aubergineröra med grönsaker
Charxali – Rödbetsröra med valnötter
Olivie sallad – Rysk salladsröra med kokt potatis, ägg, ärtor och
majonnäs
Blinchiki – Rullade pannkakor med fläsk- och nötkött

Georgiska viner från den östra Kakhetiregionen:

Plats:
OBS! Seminariet hålls ej hos Karla
Kapital på Erik Dahlbergsallén 15!
•

Tbilvino Saperavi (Nr 3305) – Rött fyrfaldigt prisat vin från Kakhetiregionen. Detta är en vin från vinvärldens vagga i Kaukasien. Mjukt
aromatiskt med lakrits, syrlig plommonfrukt och stramt slut. Omnämnd
som toppvin av SVD 2014. Vinet är från 2013.

•

Pheasant’s Tears Rkatsiteli (Nr 73688) – Vitt vin med färg av gyllene
bärnsten med näsa av honung. Kroppen är full med toner av valnöt och
aprikos. Viner har jästs och åldrats i qvevri, en unik Georgisk kruka och
världens äldsta behållare för att lagra och jäsa vin. Qvevri är lerkrukor
strykta med bivax som begravs under jorden för att temperaturen skall
hållas konstant över året. Vinet är från 2011.

Seminariet hålls istället ett stenkast bort:
• Georgiens ambassad på Karlavägen 60
• Tisdag 9 aug 2016 kl. 12:00-13:00

Välkommen önskar!

.

AGENDA:
12:00 – 12:05 – Välkomna!
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• George Meskheli, Chargé d’ Affaires
• Olof Andersson, VD Karla Kapital
• Fredrik Lundgren, Analytiker Karla Kapital

12:05 – 12:40 – Presentation av Karla Kapital
• Vår syn på investeringsläget
• Exempel på intressanta placeringar

12:40 – 12:45 – Paus för kaffe & kaka
12:45 – 13:00* – Presentation av Georgien
• George Meskheli som är ställföreträdande
ambassadör och högsta ämbetsperson på
ambassaden berättar om Georgien på
engelska. George har så mycket intressant att
berätta om Georgien att han möjligen drar
över 5-10 minuter på tiden. Men för de som
behöver gå 13:00 kommer vi att göra en kort
konstpaus så de kan lämna.

.

