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WineStone

• Vinprovningar
• Föreläsningar
• Resor
• Facklitteratur

WineStone
Blackedalsvägen 112
439 63 Frillesås
Tel:  0340-654 031   

Jimmy Stigh 070-246 52 54
Inger Stigh 076-875 07 98

Email: jimmy@winestone.se
Hemsida www.winestone.se

WineStone
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Wine
Vinprovningar hos Munskänks-
sektioner, företag, vinsällskap och 
Aplicator i Mölnlycke.

Fåglar, djur och växter
Sverige, Båtafjorden, Hallandskusten, 
Fjällen, Öland, Kullagärde våtmark, 
Europa, Nya Zeeland, Sydafrika.

Stone
Föreläsningar om 
Mark, luft och 
vatten, Jorden som 
system, Kontinenter 
på drift, Vulkanism, Jordbävningar, 
Sveriges berggrundsgeologi, Mineral och 
bergarter samt Energi

Vin- och naturresor
Sverige, Tyskland, Frankrike, Österrike, 
Ungern, Italien, Spanien, Sydafrika, 
Chile, USA (Kalifornien, Oregon) och 
Nya Zeeland.



”Terroir – är samlingsnamnet på alla de naturliga 
faktorer som påverkar  vinrankan och vingården.
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Vin
Geologi

Natur

WineStone – kunskap med nöje
WineStone hälsar Dig 
välkommen till inspi-
rerande föredrag, vin-
provningar och resor 
med fokus på vin- och 
naturupplevelser.

Vi vänder oss till Dig som 
vill veta lite mer om hur vår fan-

tastiska blå planet fungerar.  
Vetenskaplig kunskap blandad med 
nyfikenhet gör att man förhopp-

ningsvis får nya perspektiv på 
tillvaron.

Kunskapsuppbyggande behöver inte vara 
tråkigt. Nytt lärande förenat med nöje i form 
av god mat, härliga viner och trevligt sällskap 
är basen i vår verksamhet. 

Så är Du vetgirig, nyfiken och vill uppleva 
nya saker så har Du kommit rätt. 

Jimmy & Inger Stigh

WineStone

Litteratur 
• Motorsågen och berget 
 – en bok om komplexiteten på 
 och i vår jord

• Terroir 
 – Vinvetenskap för vinvänner

• Bua-Båtafjorden 
 – Fåglar och natur på Väröhalvön 
 i Halland

• Strövtåg på Bohusläns 
 sockertopp 
 – en bok om Älgön i Bohuslän

• Ut i naturen 
 – 600 svenska växter och djur i färg

Jimmy har sett över 5400 
fågelarter och provat mer än 
12 000 viner.

Som professor i berggrunds-
geologi har han också analy-
serat ett stort antal mineral- 
och bergarter. Det finns ett 
samband mellan geologi och 

vinkunskap och nu vill han bidra till att vetenskap-
ligt förklara varför vin smakar som det gör. 

Han är hedersprofessor i Vinvetenskap vid Károly 
Róbert College i Gyöngyös, Ungern


