ZAGRAJ Z KUMALĄ W WINNE GRY I ZABAWY

Okazji do świętowania jest wiele – imieniny, urodziny, rocznica ślubu, zdany
egzamin, spotkanie ze znajomymi czy też sylwester, to tylko niektóre z nich. Nie
zawsze jednak zaproszeni goście są od razu chętni do zabawy. Czasami trzeba
odpowiedniego bodźca, by rozkręcić imprezę. Jednym ze sposobów
na uatrakcyjnienie spotkania są na przykład winne gry i zabawy.
Imprezy degustacyjne z wykorzystaniem wina nie tylko pozwalają dobrze się
bawić, ale umożliwiają poznanie jego nowych odmian. To doskonała sposobność,
by spotkać się z przyjaciółmi i w swobodnej atmosferze popróbować różnych win
i poznać kilka ciekawostek. Gier winnych jest naprawdę bardzo dużo.
W tym e-booku przedstawiamy kilka najpopularniejszych zabaw związanych
z degustacją wina, które można wykorzystać podczas imprezy.
Winne bingo
Bingo jest grą losową, w której wygrana jest dziełem przypadku i szczęścia
grającego. Wynikiem połączenia klasycznej gry z degustacją wina jest winne
bingo. Tu – podobnie, jak w standardowej wersji – każdy gracz ma swoją planszę
i żetony postępów w grze, a na planszy zamiast ponumerowanych kwadratów
znajdują się nazwy wina lub winnego koktajlu. Aby zostać zwycięzcą winnego
bingo, należy udzielić najwięcej prawidłowych odpowiedzi. To rewelacyjny sposób
na rozkręcenie letniego spotkania w gronie znajomych, przy dobrej muzyce
i pysznym winie.
Ciekawostki o winie
Przygotowując się do tej zabawy, należy zebrać ciekawostki i zabawne fakty
dotyczące degustowanych odmian win. Zebrane informacje trzeba pogrupować
w pytania ogólne, wielokrotnego wyboru oraz typu prawda-fałsz. Uczestnicy
zabawy dobierają się w zespoły i odpowiadają na wylosowane pytania – na czas lub
zapisują odpowiedzi na kartce. Czy Kumala Rose to wino półsłodkie? Podaj nuty
smakowe wina Kumala Reserve Pinotage. Do jakich potraw pasuje Kumala
Reserve Chenin Blanc? Wygrywa ta drużyna, która zbierze największą liczbę
punktów, a tym samym wykaże się największą wiedzą.

Dobra cena!
To idealna zabawa dla ludzi, którzy twierdzą, że potrafią rozpoznać
markowe oraz tanie wina. Wszyscy uczestnicy otrzymują w kieliszkach różne
odmiany win oraz kartkę i długopis. Konkurs polega na degustacji otrzymanych
próbek – mogą to być różne odmiany wina Kumala, a następnie zapisaniu
na kartce ceny wina znajdującego się w każdym z kieliszków. Zwycięzcą jest
uczestnik, którego wycena będzie najbliższa rzeczywistej wartości wina.
Ta zabawa to świetny sposób na rozkręcenie kumalowej imprezki.
Warianty win
Warianty win to gra winiarska, która polega na zgadywaniu na żywo,
o jaką grupę win chodzi. Każdy z graczy, który bierze udział w zabawie,
otrzymuje zestaw win. Po degustacji wina osoba prowadząca zabawę zaczyna
zadawać pytania, które mogą zawierać dwie lub trzy możliwości odpowiedzi.
Pierwsze pytania dotyczą zwykle kraju lub regionu, z którego pochodzi wino, a
kolejne muszą być coraz bardziej szczegółowe – zgodnie z zasadą: od ogółu
do szczegółu. Mogą dotyczyć odmian wina, jego producenta, rocznika, składu.
Odpowiedzi podawane przez uczestników zabawy są dokładnie zapisywane,
a rundę wygrywa gracz, który udzieli jak najwięcej prawidłowych odpowiedzi.

