
Jag har varit i Georgien två gånger tidiga-
re och har med intresse följt landets ut-
veckling. Första gången var 2007, några 
år efter oroligheterna och landet kändes 
lite osäkert. När jag sov över på en vin-

gård patrullerade svartklädda män beväpnade med 
automatvapen utanför fönstret. Bojkotten från Ryss-
land hade inletts och EU satsade mycket pengar på 
att hjälpa georgierna att nå nya marknader. Arvet 
efter Sovjetunionen var påtagligt. Vinfabrikerna var 
slitna, ålderdomligt utrustade och vinerna var gan-
ska mediokra. Men det fanns en glöd! Georgierna 
är ett stolt folk och är helt övertygade om att de gör 
världens bästa viner. Det var ju trots allt här vin-
framställningen föddes. Vinets vagga. 8000 år av 
traditioner bröts inte ner av kommunismens femårs-
planer och allmänt elände. Den gamla traditionen att 
framställa vin i lerkrus, qvevri/kvevri går tillbaka till 
sena stenåldern, har arkeologerna kommit fram till.

Familjer i generation efter generation har haft någ-
ra qvevris nergrävda på gården och gjort sitt eget vin. 
Vinet är en del av Georgiens själ och starkt förknippad 
med religion.

När Gorbatjov beordrade en halvering av den sovje-
tiska alkoholproduktionen 1985 fick han problem med 

de sturiga georgierna som hellre spöade upp kontrol-
lanterna än grävde upp sina vinplantor. Det hjälp-
te inte, arealen minskade från 134 000 hektar ner till  
37 000 hektar. De senaste årens nyplanteringar har 
gett en ökning till 50 000 hektar.

Mitt andra besök var 2010, två år efter det korta kriget 
mellan Ryssland och Georgien.

Mycket hade ändå hänt på tre år, den ryska bojkotten 
var, enligt georgierna själva, det bästa som hänt dem.

De var tvungna att vända sig västerut när 80 % av 
marknaden försvann och börja konkurrera på en gan-
ska mättad marknad.

Det innebar ett stort kliv bort från de viner som tra-
ditionellt sålt bra i gamla sovjetstaterna, röda, söta vi-
ner av medelmåttlig kvalitet, till låga priser. Nu mo-
derniserades vinproduktionen, internationella druvor 
började användas och stora offensiver gjordes väs-
terut. Det gick så där. Vinvärlden ropade inte precis 
efter ytterligare en ekad chardonnay eller merlot/
cabernet blandning. Det blev allt tydligare, den enda 
vägen fram var att ytterligare betona Georgiens unika 
historia, satsa på de egna druvorna och framför allt, 
göra bättre viner. Trenden med naturviner har hjälpt  
Georgien framåt på många marknader.

Senast Gerorgiens vinmakare ville charma västvärldens  
vinköpare var efter Rysslands bojkott av de georgiska vinerna år 

2006, då huvuddelen av marknaden försvann över en natt.  
Nu är det några år sedan och Ryssland är åter Georgiens  

största marknad. Varför detta nya intresse för väst?  
Dags att återvända och försöka hitta svaret.

text och foto claes löfgren

GEORGIENS
VINMAKAREpå charmoffensiv

»»

Zaza Kbilashvili är 
qvevrimakare i fjärde 

generationen och 
samtidigt en duktig 

vinamakare.
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Nu är jag tillbaka, fylld av förväntan. Vad har hänt på 
de åtta år som gått?

En hel del visar det sig. Inte minst visade upplägget 
på programmet för de fyra dagarna, mycket fokus på 
qvevri viner men även besök hos några av de större 
producenterna. 

Zaza Kbilashvili bor i byn Vardisubani och är qvevri- 
makare i fjärde generationen. Ett hantverk som fram 
till nu var på utdöende. I dag har det vänt helt och ef-
terfrågan är enorm, även från utlandet. Qvevri är kult! 
I hela Georgien finns det bara fem familjer som till-
verkar lerkrukorna så orderboken är fylld många år 
framåt. Han berättar att det tar 2-3 månader att gör en 
qvevri, först ska den byggas upp lager för lager. Le-
ran är mycket viktig, den måste innehålla en del kalk- 
sten för att förebygga bakterieangrepp och kan bara 
hämtas från vissa områden i Georgien. När krukan är 
klar ska den torka i 2-3 veckor för att sedan brännas i 
en stor ugn. Då krukan fortfarande är varm täcks in-
sidan med bivax. Därefter får den ligga till sig innan 
den täcks med ett kalkbaserat bruk som skydd. De 
gör krukor från 300 till 3 000 liter men den vanligaste 
storleken är 1 800 liter. Han gör 16 stycken åt gången, 
så det blir inte så många om året. 

Vad är då vitsen med att gör vin i lerkrukor? Frågar 
du vinmakarna i Georgien handlar det mycket om tra-
dition, de ser qvevris som en slags symbol för livet, en 
vinets livmoder där krossade druvor med skal, kär-
nor och stjälkar läggs ner för att jäsa och sedan för-
löses som färdigt vin.  Detta gäller för både röda och 
vita druvor. Ingen odlad jäst tillsätts och minimalt el-
ler ingen svavel. 

Qvevris är alltid helt nergrävda i marken. Man an-
tar att det från början var ett sätt att skydda de gan-
ska bräckliga krukorna men att man snart upptäckte 
att temperaturen blev konstant och svalare. Det gav 
längre jäsning och komplexare viner. Jäsningen star-

tar efter några dagar och de första tio dagarna trycker 
man ner hatten av skal 4 gånger om dagen. Viktigt för 
att musten ska få jämn kontakt med skalen. Jäsning-
en fortsätter i 20-40 dagar då skalen, kärnorna och 
de eventuella stjälkarna (kallas för chacha) sjunker 
till botten av qvevrin. Den spetsiga botten gör att det 
nedsjunkna sedimentet då bara har minimal kontakt 
med det färdiga vinet. När ”hatten” fallit ner avlägs-
nas den för röda viner medan vita får ha kvar den un-
der processen. 

När vinet är färdigjäst och har genomgått den ma-
lolaktiska jäsningen förseglas qvevrin och lämnas 
ifred i sex månader. Ibland förs vinet över i mindre 
qvevris för mer åldrande, därefter buteljeras vinet 
eller i en del fall, läggs på ekfat. Metoden kan skifta 
mellan regioner och för olika druvsorter.

Efter att ha provat en hel del qvevri viner under re-
san så kan jag konstatera att vinframställningen av-
ancerat en hel del sedan sist. Nu är vinmakarna mer 
försiktiga med stjälkarna, hygienen lyfts fram som 
helt nödvändig. Där det tidigare var vanligt med brett, 
oxidation och allmänt usla viner fann jag vid denna 
resa ett utbud av helt njutbara viner som jag gärna vill 
se i det svenska utbudet. Men för att få lite perspektiv 
på det hela så står qvevri producerade viner bara för 
3-5 % av den totala produktionen om 100-120 mil-
joner liter årligen. Men det är med dessa viner som  
georgierna kan marknadsföra sig och få berättigad 
uppmärksamhet.

Georgiens andra styrka är de egna druvsorterna. 
Det finns 525 inhemska druvsorter men de viktigaste 
är vita rkatsiteli, mtsvane och kisi, för rött vin saper-
avi. Därefter har de olika regionerna sina egna speci-
aliteter. 

Vi besökte i huvudsak den östra regionen Kakheti 
där 80 % av Georgiens vin framställs. 

Huvudorten är Telavi och vi befinner oss vid foten 
av Kaukasusbergen där de mäktiga topparna ligger 

över 5000 meter. Hela dalen är täckt av vingårdar, 
många av det mindre slaget då vinodling fortfarande 
till stor del är en familjesyssla.

Här ser man verkligen en stor förändring! Här har 
man satsat stort på vinturismen, överallt syns ny-
byggda hotell mitt bland vingårdarna och Wine Route 
skyltar visar bilburna turister vägen dit. Många av ho-
tellen ligger i direkt anslutning till vinanläggningar-
na där man erbjuder gästerna att delta i vinskörden, 
trampa druvor och sedan avnjuta vinerna till midda-
gen. 

Babaneuris Marani är en ganska typisk av de min-
dre hotellen vi såg. Vakho Idoidze bor här tillsammans 
med sin familj och har 11 hektar ganska högt uppe 
vid kanten av naturreservatet Babaneuri. De har nio 
gästrum, restaurang och en året om uppvärmd pool. 
Han gör enbart vin i qvevri på traditionellt vis. 

Schuchmann Wines är på en helt annan skala. Stort 
vineri och stort hotell skapat av en tysk affärsman, 
Burkhard Schuchmann. Under en resa genom Geor-
gien 2006 blev han så förtjust i landet och dess viner 
att han bestämde sig för att göra en stor satsning här.

Första anläggningen öppnades 2008 och han har 
köpt 120 hektar mark. Hotellet i byn Kisiskhevi utan-
för Telavi är modernt med pool, spa och en förträfflig 
restaurang.

Här görs även Schuchmanns moderna viner. Stål-
tankar och ekfat i långa rader och har man tur spring-
er man på Gogi Dakishvili, en av Georgiens mest hyl-
lade vinmakare. Han har varit inblandad i flertalet 
lyckade vinsatsningarna de senaste tjugo åren och är 
även ansvarig här. Schuchmann gör även qvevri viner 
under etiketten Vinoterra och jag vet att det är dessa 
viner han verkligen brinner för. Detta var vårt tredje 
möte och vi var välkomna till hans egen familjesats-
ning dagen efter. Han arbetar under namnen Dakish-
vili Family Vineyard, Teleda och Orgo. Gogi och sonen 

Tamur arbetar tillsammans och de gör vin av druvor 
från gamla stockar. Familjen har 10 hektar själva men 
köper vid behov. Efter att vinet lyfts ur qvevrin läggs 
en del på gamla ekfat ifall han tycker att det behövs. Vi 
provade tre Orgo viner, Tsolikouri 16, Rkatsiteli 17 och 
Saperavi 17. Produktionen är liten, 45-50 000 flas-
kor om året. Tyvärr, kan vi konstatera för det här var  
resans bästa viner!

Teliani Valley i Telavi är en av de riktigt stora produ-
centerna, ägt av Bank of Georgia och här har Temur 
Dakishvili sedan 2016 axlar sin pappas mantel som 
chefsvinmakare. Stora moderniseringar har skett se-
dan mitt förra besök och produktionen är över 4 mil-
joner liter. Även här görs det qvevriviner, ungefär  
50 000 liter, vilket är lite för en sådan här stor an-
läggning. Under året köpte banken en annan av de 
stora vinproducenterna, Kindzmarauli Marani, så nu 

är produktionen fördubblad. Här får man fortfarande 
lite vibrationer av det gamla industriella vinfabriker-
na från förr, men vinerna är förvånansvärt bra och det 
experimenteras friskt med olika vinstilar och etiketter 
för att nå nya konsumenter.

Telavi Wine Cellar Marani, ägd av Zurab Ramazash-
vili också en väldigt stor producent. Ramazashvili sat-
sade friskt när Georgien blev fritt och köpte upp vin 
från de gamla statliga fabrikerna som han sedan sålde 
vidare till Ryssland. Det var lite Vilda Västern då och »

GEORGIEN  
PÅ SYSTEMBOLAGET

Avec Sweden importerar 
Rkatsiteli Qvevri, nr 2195, 
118 kronor, finns nu i 

Systembolagets ordinarie 

sortiment. Det finns även 

ett antal viner främst från 

importören House of 
Wine Georgia där Olga 

Vindikova outtröttligt käm-

par för att fler georgiska  

viner ska komma till  

Sverige och Gaumarjos 
importerar Pheasant 
Tears. 

PERFEKT KLIMAT 
FÖR DRUVODLING 

Georgien ligger i Kaukasus, 

på gränsen mellan Europa 

och Asien. Det är ett litet 

land med en befolkning på 

cirka 5 miljoner. De stora 

bergen ger ett perfekt  

klimat mellan varmt och 

kallt för druvodling. Vin-

gårdsarealen är cirka  

50 000 hektar, årsproduk-

tion 80-120 miljoner liter, 

varav hälften exporteras. 

Georgien har nio vinregio-

ner där Kakheti står för  

85 % av produktionen.

»Zaza Kbilashvili bor i byn Vardisu- 
bani och är qvevrimakare i fjärde  
generationen. Ett hantverk som  
fram till nu var på utdöende «

1 2 3

1. Tsinandali Estate 
har en  lång historia 
och är idag ett välbe-
sökt museum.
Den moderna vinan-
läggningen bjuder på 
strålande viner.

2. Det finns över 500 
druvsorter i Georgien 
men saperavi är den 
mest använda för 
rödviner.

3. Resans enda sorte-
ringsbord för druvor 
såg vi på Château 
Mukhrani i Kartli.

»

Traditionellt arbete 
i vingården. Många 

familjer har egna  
små plättar.
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det gick att göra mycket pengar på kort sikt.
Kvalitet var det ingen som frågade efter då. Till-

sammans med några kompanjoner tog han 1997 över 
Telavi Wine Cellar Marani som startats 1915. Som så 
många andra fick de problem när den ryska bojkotten 
kom 2006, men då de traditionellt varit bland de le-
dande med qvevri viner kunde de ganska snabbt haka 
på den trenden. De har även investerat enorma peng-
ar på att modernisera den vanliga vinifiering anlägg-
ningen och är i dag bland de ledande kvalitetsprodu-
centerna. Trots att de har planterat över 330 hektar 
måste fortfarande köpa druvor för att kunna produce-
ra 5,5 miljoner liter. 

– Det är ett problem, säger Zurab Ramazashvili, vi 
skulle helst vilja ha total kontroll över de druvor som 
kommer in. 

Ute i vingården Kondoli pågår skörden, nu på slut-
tampen här i Kakheti. 

Dr Ottar Kyrtiashvili är agronom och vingårdsansvarig 
och tillsammans klättrar vi upp i ett utsiktstorn som 
ger en strålande vy över odlingarna som löper i långa 
rader. De höga Kaukasus bergen formar en spektaku-
lär fond och påminner lite om Argentina där Anderna 
ger jordbruket rätt förutsättningar.

– Vi har fått arbeta mycket med jorden. Under Sov-
jettiden besprutade man med kemikalier som dödade 
jorden, sedan öste man på med konstgödsel för att få 
stora skördar. Det har tagit oss många år av hårt ar-
bete att få liv i jorden igen. De traditionella georgiska 
druvsorterna växer här, men även en del internatio-
nella druvsorter. Vingårdarna är under gradvis över-
gång till ekologisk odling, idag är det större delen av 
Kudigora vingården i Kindzmarauli som är ekologisk 
certifierad. 

Biodynamisk vinodling är ännu i sin linda i Georgien. 
En av föregångarna, Solomon Tsaishvili, avled tragiskt 
nog i våras bara 57 år gammal.

I byn Ruispiri har Georgi Aladashvili 5 hektar som 
han planterade 2014. Han äger vingårdar i Schweiz 
och har även studerat i Frankrike. Mycket mer fick vi 
inte veta då han överlät provningen till sin assisteran-
de vinmakare och gick för att äta lunch. Vineriet fick 
vi inte beträda då det var jäsande vin där, men mot 

löfte att stänga av mobiltelefonen fick vi beträda vin-
gården. Vinerna var fylliga och bra trots att 2017 var 
första riktiga skörden.

Dr Eko Glonti är en kultförklarad vinmakare. Un-
der etiketten Lagvinari gör han strålande viner, som 
finns på några av Europas och USAs främsta restau-
rangers vinlistor. Ändå har han inte hållit på länge. 
Han hade en lång karriär som läkare bakom sig, all-
tid intresserad av vin, och ett möte 2010 med Isabelle 
Legeron MW gjorde att han följde med henne runt när 
hon gjorde en film om georgiska viner. 

Han hade så många frågor men fick inga svar, så 
han bestämde sig för att börja göra eget vin. 

Utan egna vingårdar eller anläggning fick han köpa 
druvor och hyra in sig där det gick. Idag har han tio 
hektar samtidigt som han köper druvor från lite mer 
udda vinområden i främst västra Georgien. Vinerna är 
helt ekologiska och själv säger han sig ha en holistisk 
syn på vintillverkning, ingen del är oviktigt för hel-
heten, så naturligt som möjligt är en självklarhet för 
honom. Han betalar mer för druvorna så att bönderna 
följer hans instruktioner.  

– Georgien är ett litet land, säger han. Vi kan ald-
rig konkurrera med de stora vinnationerna i volym 
och pris. Vi måste hålla oss till traditionerna och göra  
dessa viner så bra som möjligt. Tidigare slarvades det 
med hygien och vinframställning. Det har vi inte råd 
med! Dr Glontis viner var bland de bästa under denna 
resa, utan tvivel.

Pheasant Tears är en kul producent med svensk an-
knytning. En mycket dynamisk amerikansk konst-
när, John Wurdeman förälskade sig i både Georgien 
och en georgisk kvinna och beslöt sig för att stanna 
här. När han satt och målade träffade han Gela Pata-
lishvili, vinmakare där familjen varit vinbönder i åtta 
generationer. Vänskap uppstod och de började göra 
vin tillsammans 2006. I dag har verksamheten vux-
it till att innefatta tre vinerier i olika delar av Geor-
gien, två restauranger och Wurdeman är en outtröttlig 
ambassadör för Georgiska qvevriviner och blivit lite 
av en kändis i naturvinernas kretsar. Pheasant Tears 
har sedan ett antal år två svenska delägare, Erik An-
dermo och Henrik Callerstrand som träffade på John 
Wurderman i Tbilisi och bestämde sig för att investe-
ra i företaget. Trots detta är vinet svårt att få tag på  
i Sverige på grund av Systembolaget lite snåriga regler 
som inte precis gynnar små importfirmor.

De förekommer hyfsat flitigt på de vinbarer som 
profilerar sig med ett stort urval av naturviner som 
Tyge & Sessil, Ambar med fler.

Ett spektakulärt besök var Tsinandali Estate. Här bör-
jade den moderna georgiska vinhistorien när prins 

»Efter att ha provat en hel del qvevri
viner under resan så kan jag  

konstatera att vinframställningen  
avancerat en hel del sedan sist«

»

»

4 5

6

9

87

Goga Dakishvilis vin  
Orgo var resan bästa.

Vingården Kondoli 
odlas delvis ekolo-
giskt av Telavi Wine 
Cellar.

Det magnifika Alaverdi- 
klostret är viktigt  
i Georgiens vinhistoria.

4. Dr Eko Glonti är  
en kultförklarad  
vinmakare.

5. Château Mukhrani 
byggdes efter franska 
förebilder.

6. Gogi Dakishvili 
är en av de största 
stjärnorna i Georgiens 
vinvärld.

7. Skörd av saperavi- 
druvor i Kondoli.

8. Biskop David och 
hans medhjälpare 
smakar på det egna 
vinet.

9. John Wurdeman 
och Gela Patalishvili 
gör vin ihop på  
Pheasant Tears.
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Alexander Chavchavadze på 1800-talets början tog 
över familjens palats, planterade vinrankor och lät 
bygga en källare. Chavchavadze var officer men även 
poet och författare. Prinsen bodde två år i Frankrike 
och lät sig inspireras av de stora Bordeauxslotten. Han 
var först i Georgien med att buteljera sina egna viner 
och distribuera dem. Tsinandali är en av de största tu-
ristattraktionerna i Kakheti och har årligen tusentals 
besökare. Sedan 2008 ägs allting av ett georgiskt in-
vesteringsbolag som har plöjt ner millioner på att mo-
dernisera vinanläggningen och i samarbete med Rad-
disson Blue bygga ett lyxhotell på markerna. 

Vinerna är genomgående snygga som sig bör då de 
har en av Georgiens mest hyllade vinmakare, David 
Maisuradze, som konsult. Prinsens gamla vinkällare 
som innehåller 17 000 viner från Georgien och Frank-
rike tillbaka till 1800-talet finns kvar och räknas som 
ett kulturarv.

Shumi Winery ligger utanför Telavi och är också värt 
ett besök. Det första man möts av är vingården där de 
har planterat 400 olika georgiska druvsorter bredvid 
varandra. Sedan leds man in i ett museum med fynd 
gjorda från vinets tidiga barndom, alldeles lagom 
stort. Qvevris och ekfat sida vid sida är nästa punkt 
och sedan har de gjort små stationer där man får prova 
att baka georgiskt bröd, trampa druvor och destillera 
chacha.

Turistfälla javisst, men ganska charmigt och tydlig-
görande för besökare som inte bara ägnar sig år vin. 
De har 200 hektar och gör ca 2 miljoner flaskor. Prov-
ningen visade på en genomgående hög kvalitet där 
den unge vinmakaren Goga Khatiashvili lyckats arbe-
ta sig upp från vinkällararbetare till chefsvinmakare. 
Två udda viner i samanhanget var en cuvée gjord på 
druvor från samtliga 400 sorterna Lasare och ett vin 
gjort av en enda vinranka som är 350 år. Den ger var-
je år 50-60 kilo druvor som räcker till ett par flaskor.

Ingen kan besöka Kakheti utan att stanna till i Ala-
verdi klostret. Mycket av kulten kring Qvevri vinerna 
har förstärkts här tack vare en smart biskop som slog 
sig ihop med ett modernt jätteföretag, Badagoni, och 
började åter producera det vin som klostret en gång 
var känt för. Den gamla qvevri källaren restaurerades 
2006 med hjälp av Badagoni och deras italienske vin-
makare, Donati Lanati, hjälpte dem att få styrsel på 
det hela. Alaverdi vinet är hett eftertraktat som ett av 
de ultimata naturvinerna på vinbarer med den inrikt-
ningen.

Château Mukhrani i Kartli, är ett annat pampigt 
slott som ligger cirka en halvtimmes bilfärd från 
Tbilisi. Slottet började byggas 1873 av prinsen Iva-
ne Mukhranbatoni, ättling till Bagrationi dynastin. 
Även han hade rest i Frankrike och blivit inspirerad 

av Bordeauxslotten, så när han kom hem planterade 
han både georgiska och internationella druvsorter. 
Han lät även bygga ett stort vineri enligt franskt ma-
nér. Framgångarna lät inte vänta på sig utan Château 
Mukhrani blev snabbt en exportsuccé. Under sovjet-
tiden fick slottet förfalla och det dröjde till 2004 när 
den svenske affärsmannen och miljardären Frederik 
Paulsen köpte anläggningen med två kompanjoner, 
och började restaurera. Idag är han majoritetsägare.

Vinproduktionen sattes i gång 2007 när vinanlägg-
ningen var färdigbyggd och idag kan de stoltsera med 
en av de modernaste vinerierna i Georgien. Vid vårt 
besök var det full fart med inkommande druvor som 
sorterades av snabba fingrar på sorteringsbordet, det 
enda bord vi såg under resan. 

Patrick Honnef, med både tysk och fransk bak-
grund, är platschef och vinmakare. Produktionen lig-
ger på 500 000 flaskor, ännu så länge mest traditio-
nellt framställt, men en ny qvevrikällare togs i bruk 
under skörden i höstas. Mellan slottet och vinproduk-
tionen löper en källare med plats för 60 000 ekfat. En 
lyxig restaurang drar mycket besökare från Tbilisi.

De viner vi provade var utmärkta, där 2016 Rkatsi-
teli Supérieur och 2015 Saperavi Réserve Royale stod 
ut. De gör även ett sent skördat Muscatvin som fått 
många priser.

Tbilvino var Georgiens största vinproducent när Sov-
jetunionen kollapsade. Det rönte samma öde som 
många av de andra stora fabrikerna men köptes 1998 
av två bröder, Zura och Giorgi Margvelashvili. De sat-
sade allt de ägde, fabriken var i uruselt skick men i 
lagret fanns det tre miljoner liter osålt vin. Genom att 
förädla, förpacka och sälja lyckades de få tillbaka en 
del av investeringen och vrida skutan åt rätt håll. De 
ägde inga vingårdar utan fick göra långtidskontrakt 
med massor av småodlare för att få druvor, ta del av 
arbetet i vingårdarna och göra bättre viner. De var på 
god väg när ryska embargot kom 2006 och de höll på 
att förlora allting. Men de lyckades sälja anläggningen 
i Tbilisi, bygga en ny mindre och modernare. Fram-
förallt lyckades de med att styra upp kvalitén så den 
passade västerländska konsumenter. Redan 2008 var 
de på fötter igen och idag har de en produktion av 4 
miljoner liter och exporterar till 30 länder. Som de an-
dra storproducenterna har de satsat på en linje qvevri 
viner som fått bra mottagande.

Besöker man Georgien, vilket jag verkligen rekom-
menderar, ska man veta att varje gäst anses vara en 
gåva från gud. Då georgierna är otroligt religiösa tar de 
detta på högsta allvar och du möter en gästfrihet som 
är utöver allt jag har träffat på under mina resor runt 
i vinvärlden. l

»

UPPTÄCK TBILISI 

1. Vin på bussen. Njut av 
vin medan du åker runt 
och lär dig om både Tbi-
lisi och georgiskt vin. Start 
Europatorget och stopp 
Vinkällaren Vineria.
Läs mer på facebook.
com/WinGoTours/ 

2. Retromiljö. Häng med 
stans hipsters i retromiljö 
i den gamla klädfabriken 
Fabrika från sovjettiden. 
Justa barer, restauranger, 
fräckt vandrarhem och 
ung georgisk design.
Läs mer Fabrikatbilisi.com 

3. Gourmetfik. Njut av 
god fika och gourmetmat 
på Café Littera med stans 
kanske vackraste inner-
gård. 
Läs mer på facebook.
com/Café Littera  

4. Bazar med vinbutiker. 
Handla presenter i un-
derjordiska Meidan Bazar 
och ta en chatjapuri eller 
prova kvevrivin i någon av 
vinbutikerna på Lezelidze-
gatan (Kote Afkhazigatan).

text lena haglund

4 TIPS

Café Litteras  
innergård.

» Alaverdivinet är hett efter- 
traktat som ett av de ultimata  
naturvinerna på vinbarer  
med den inriktningen «
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