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TEEMA	  	  	   
	  	  	  	  	  Meie	  regiooni	  võimalused	  mitmekesistada	  põllumajandussaaduste	  kasvatamist/tootmist	  on	  
täienenud	  	  viinamarjakasvatuse	  võrra.	  Uued	  sordid,	  täienenud	  kogemused	  ning	  paremad	  info-‐
vahetuse	  võimalused	  on	  loonud	  perspektiivi	  millist	  varem	  ei	  ole	  kohaliku	  veininduse	  toetamiseks	  
olnud.	  	   
	  	  	  	  	  Vein,	  hiljem	  viinamarjavein	  on	  meie	  toidukultuuri	  osa	  olnud	  läbi	  pika	  ajaloo,	  alguses	  üksikute	  
inimeste	  kaudu,	  hiljem	  tänu	  aktiivsetele	  kaubandussuhetele	  lõunapoolse	  Euroopaga.	  	  Veinikultuuri	  
tähtsus	  on	  oluline	  põhja-‐eurooplastele,	  meie	  regiooni	  inimestele	  sealhulgas.	  Siit	  probleem:	  kuni	  
tänaseni	  on	  viinamarjavein	  jäänud	  imporditud	  toidutoodete	  nimistusse	  ning	  puudu	  on	  jäänud	  jõud,	  
et	  seda	  ise	  toota.	  	   
	  	  	  	  	  	  Teades	  viinamarjaveini,	  kui	  veinikultuuri	  tähtsust	  tarbijate	  hulgas,	  on	  viinamarjade	  kultiveerimise	  
aimatav	  potensiaal	  suur.	  Miks	  mitte	  tuua	  turule	  kohalik	  viinamarjavein,	  mis	  on	  põhjamine	  eksootika	  
ja	  täiesti	  uue	  sisu-‐kvaliteediga?	  
	  	  	  	  	  Ka	  ei	  saa	  alahinnata	  võimalikku	  missiooni	  globaalse	  veininduse	  heaks:	  mikroklimaatiliselt	  
muutunud	  traditsioonilised	  viinamarjakasvatuse	  piirkonnad	  tõrjuvad	  välja	  haruldasi	  viinamarjasorte,	  
kuna	  nende	  veinide	  iseloomupotensiaal	  on	  muutunud,	  kuid	  sort	  säiliks	  „täies	  aroomi-‐ilus“	  pisut	  
jahedamas,	  endisemas	  kliimas.	  Kas	  me	  olema	  valmis	  neid	  vastu	  võtma?	  	  	  	   
 
KONVERENTSI	  KAVA	  	  
10:00	  Registreerimine	  	  (hommikukohvi	  ja	  kontaktide	  vahetus,	  ka	  veinide	  registreerimine)	   
11:00	  Ettekanded	  
12:00	  Lõunasöök	  	  
13:30	  Väljasõit	  Eesti	  Maaülikooli	  Rõhu	  katsejaama.	  	  
Tutvumine	  istandusega.	  Praktilised	  näited	  ja	  selgitused	  põhjamaisest	  viinamarjakasvatusest.	  	  	  
16:00	  Veinide	  degustatsioon.	  	  Hindamine	  ja	  kokkuvõtted.	  	  
Veine	  hinnatakse	  klassikalise	  hindamissüsteemi	  järgi,	  paigutatakse	  punktiskaalasse	  ning	  tehakse	  
võrdlus.	  	  
Pakkumisele	  tuleb	  ka	  Rõhu	  katsejaama	  	  ‘Hasanski	  Sladki	  ‘	  viinamarjadest	  valmistatud,	  tammes	  
laagerdatud	  vein.	  	   
20:00	  Õhtusöök	  	  

REGISTREERIMINE	  	  
Registreerimise	  avalduse	  palume	  täita	  manuses	  oleva	  lisana.	  	  
Osalustasu	  -‐	  30	  Eurot	  (sisaldab	  hommikukohvi,	  transpordi	  Rõhule,	  konverentsi	  materjalid)	  	   
Organisaatorite	  kontakt	  ja	  lisainformatsioon	  konverentsi	  kohta:	  	  	  
Hr.	  Jaanus	  Lajal,	  +372-‐5093959	  (+372-‐5177688),	  info@ceuco2012.com,	  info@veinimaailm.ee;	  	  	  



Pr.	  Kadri	  Karp,	  	  	  Kadri.Karp@emu.ee	  
Lisad:	  	  	   
Buffet-‐lõunasöök	  	  Dorpati	  restoranis	  	  -‐	  18	  Eurot	  
Ööbimine	  CEUCO	  kongressi	  majutuse	  raames	  Hotellis	  Dorpat	  -‐	  86	  Eurot	  öö	  (kahene	  tuba),	  	  
Hotellis	  Starest	  	  -‐	  	  40,-‐	  öö	  (kahene	  tuba).	  	  
Muud	  võimalused	  leiab	  	  www.ceuco2012.com	  majutuste	  lingilt.	  	  	   

 
LISAKS:	  	  CEUCO	  KONGRESS	  2012	   
6-‐8.	  juulil	  toimuva	  CEUCO	  rahvusvahelise	  veini-‐	  ja	  gastronoomia	  kongressi	  raames	  Vanemuise	  
Kontserdimajas,	  on	  konverentsist	  osavõtjatel	  võimalus	  liituda	  oma	  ala	  kolleegidega	  Itaaliast,	  
Prantsusmaalt,	  Hispaaniast,	  Portugalist,	  Ungarist,	  Kreekast	  jne.	  ning	  sõlmida	  kontakte	  oma	  toodete	  
tutvustamiseks	  ja	  saatmiseks	  Euroopa	  restoranidesse,	  vahendajatele,	  veiniühingutele	  jne.	  	  	  
 
CEUCO	  kongressi	  programm	  
6.juuli,	  reede	   
18.oo	  	   CEUCO	  pea-‐assamblee	  koosolek	  	  -‐	  	  Tartu	  Toomkirik,	  Ülikooli	  Ajaloomuuseumi	  Valge	  Saal	  	  	  	  
20.oo	  	   Teretulemast	  vastuvõtt	  	  -‐	  Tartu	  Toomkiriku	  varemetes	  Toomemäel	  	  
7.juuli,	  laupäev	   
9.oo	  	  	   Delegaatide	  registreerimine	  	  -‐	  Vanemuise	  Kontserdimaja	  	  
10.oo	  	   Kongressi	  1.	  osa	  -‐	  Ettekanded	  ja	  registreeritud	  sõnavõtud	  	  
11.45	  	   Kohvipaus	  
12.oo	  	  	   Kongressi	  2.	  osa	  –	  AURUMI	  saajate	  väljakuulutamine.	  Lõppsõna.	  Pidulik	  lõpetamine.	  	  	  
13.45	  	  	   Konverentsi	  lõpp	  	  	  	  
14.oo	  	   CONVIVIUM	  	  (gurmee-‐mess)	  	  	  
20.oo	  	   Galaõhtusöök	  	  –	  Dorpati	  Konverentsikeskus	  	  
8.juuli,	  pühapäev 
10.oo	  	   Külastus	  	  	  
12.oo	  	   Kirikukontsert	  	  -‐	  Jaani	  Kirik	  	  
13.oo	  	   Paraad	  	  Tartu	  vanalinnas	  	  
15.oo	  	  	   Lõpu-‐lõunasöök	  	  	  

Osalemine 
Kongressi	  osalemise	  tasu	  -‐	  90	  Eurot,	  hinnas	  sisaldub	  teretulemast	  vastuvõtt,	  konverents,	  gurmee-‐
mess,	  galaõhtusöök.	  	  
Toodete	  esitlemiseks	  kontakt-‐messil	  eraldi	  tasu	  ei	  ole.	  	  	  	  
Majutuse	  ja	  muude	  lisateenuste	  hinnad	  leiab	  veebilehelt	  www.ceuco2012.com	  	  
Registreerimine	  ja	  lisainfo:	  info@ceuco2012.com	  või	  telefonidel	  +3725177688,	  +3725093959 


