กราน- มอนเต้ ฉลองความสํ าเร็จครบรอบ 10 ปี และ ฤดกาลเก็
บเกีย่ วอง่ ุน ปี 2010
ู

่
่ ่นไวน์ กราน-มอนเต้ เขาใหญ่ จัดงานเทศกาลเกบเกยวองุ
็ ี่ ่น
เมื่อวันที่ 6 – 7 กุมภาพันธ์ ที่ผานมาไรองุ
ิ ่ ่นไวน์ และฉลองการเปิ ดตัวอยางเป็
่ นทางการของ กราน-มอน
ประจําปี และ ฉลองครบรอบ 10 ปี ของธุรกจไรองุ
ี จากทาน
่ ศจ. ดร. อักขราทร จุฬารัตน ประธานศาลปกครองสู งสุ ดตัดริ้ บบิ้นเปิ ด
เต้ ไวน์เนอร์ รี่ โดยได้รับเกยรติ
ผ้า คลุ ม ป้ าย “กราน -มอนเต้ ไวน์ เ นอร์ รี่ ” ซึ่ งอยู่ ภ ายใต้ค วามรั บ ผิ ด ชอบของ คุ ณ วิ สุ ต า (นิ ก กี้ ) โลหิ ต นาวี
ผูช้ าํ นาญการด้านปลูกองุ่นและทําไวน์จาก University of Adelaide, Australia
่
ในระหวางการรั
บประทานอาหารคํ่า คุณวิสุทธิ์ โลหิ ตนาวี ได้แนะนํา Mr. Hubert

de Bouard

Chateau Angelus ที่ร่ วมมือกบั กราน-มอนเต้ ในการปลูกองุ่นและทําไวน์ นอกจากนี้ ยงั มีการ
เปิ ดตัว ไวน์ Heritage 2009 ของ “คณนิ
ุ กกี”้ วิสุ ตา โลหิตนาวี ไวน์ Chateau Angelus 2003 และ

แห่ ง

่
่ นผูใ้ หญที่ ่คุน้
Chateau Pichon Longueville 2004 ให้แขกทุกทานได้
ลิ้มลอง ยังมีแขกอีกหลายทานเป็
่ ตนิสสัย เวชชาชีวะ, คุณชลกานต์ และคุณ อัจฉรา บุปผเวส คุณ ขวัญชัย ปภัสพงษ์ , คุณ
หน้าคุน้ ตา อาทิ ทานทู
ไบรอัน และคุณ คาเรน มาร์ คาร์ คุณ นภาลัย อารี สรณ์ คุณ ดํารง พุฒตาล และ

Mr.Tim Lim

่ นตัดองุ่นประจําปี โดยแขกผูม้ ีเกยรติ
ี และสื่ อมวลชนเข้ารวมแขงขั
่
่ น ซึ่ ง
เช้าวันรุ่ งขึ้ นเป็ นเกมส์การแขงขั
องุ่นที่ตดั นี้ เป็ นพันธุ์

Syrah

่ การแขงขั
่ นมีกติกางายๆคื
่ อ ตัด
หรื อ Shiraz ที่กราน-มอนเต้ ใช้ทาํ ไวน์รุ่ นตางๆ

่ ยวตอที
่ ม
ํ
30 นาที ด้วยกรรไกรเพียงเลมเดี
องุ่นให้ได้จาํ นวนและนํ้ าหนักมากที่สุด ภายในระยะเวลาที่กาหนด
่ เพื่อนับเป็ นคะแนนรวม คือ การดื่มไวน์จากโพรอน (Poron) ซึ่ งเป็ นธรรมเนียมการ
่
พร้อมเลนเกมส์
อีก 1 อยาง
่
่ นเป็ นจํานวนมาก แม้ว่าแดดจะจัด แต่
ดื่ ม ไวน์แบบดั้ งเดิ มของชาวบ้านในชนบทสเปน มี ผูเ้ ข้ารวมการแขงขั
่
บรรยากาศกลับสนุ กสนานเป็ นอยางมาก
โดยผูช้ นะของปี นี้ คือ Mr.

David & Mrs. Gloria
่
และปิ ดท้ายด้วยการรับประทานอาหารอรอยจากร้
าน VinCotto

ิ ม
ที่ตดั องุ่นได้ถึง 93.70 กโลกรั
่ ่นกราน-มอนเต้ ทามกลางบรรยากาศแหงความสุ
่
่
ในไรองุ
ขและความประทับใจ

Simister

GranMonte: A Day of 10 Years of Success and Grand Celebration
GranMonte Estate, Khao Yai held its Grand Celebration event on the 6-7th
February 2010, to celebrate the 10th year of operation in the wine business. The event
also doubled as the official opening of Asoke Valley Winery, after one year of
successful operation under the management of Khun Visootha (Nikki) Lohitnavy, the
first Thai oenologist (Viticulture and Wine Making), who graduated from University
of Adelaide, Australia. The official opening ceremony was led by Prof. Dr. Ackaraton
Chularat, President of Administrative Court of Thailand who cut the ribbon and
uncovered the winery’s sign at 17:00 hrs.
During the wonderful wine dinner, Khun Visooth Lohitnavy introduced
Monsieur Hubert de Bouard from Chateau Angelus who is collaberating with
GranMonte on the technical aspects of wine making. Khun Nikki took the opportunity
to introduce GranMonte’s newest vintage red wine, Heritage 2009. Guests were also
treated with wines from Chateau Angelus 2003 and Chateau Pichon Lalande 2004.
Familiar honourable guests were present, including Ambassador Nissai Vejjajiva,
Khun Cholakarn and Khun Achara Booppaves, Khun Kwanchai Papaspong, Mr.
Remi Faubel , Mr Brian and Mrs Karen Marcar, Mr. Tim Lim , Khun Napalai
Areesorn and Senator Damrong Pudtan among other guests.
The next morning was the start of GranMonte’s traditional Harvest
Competition for the 2010 vintage. Customers, honourable guests and presses made up
the competing harvest teams. Grape variety to be cut was Syrah, which was the main
produce of GranMonte’s red wine for so many years. Rules were simple: the team
which could get the largest amount of grapes, by weight, within 30 minutes won. One
pair of scissors was given per team. Another customary game is Poron-drinking: a
Spanish wine-drinking game which provided fun and happy time for all participants.
Points from both games were added up and the winners were finally decided. The
winners for this year’s competition were Mr. David and Mrs. Gloria Simister who
picked grapes for a total of 93.7 kilograms .
The event ended successfully with a wonderful brunch at the GranMonte’s VinCotto
restaurant. This memorable event entertained and brought joy to all its guests.

้
จากซาย
Mr.Matthiu และ

Mr. Hubert de Bouard แห่ง Chateau Angelus,

ราทร จุฬารัตน ประธานปกครองศาลสูงสุด คุณวิสท
ุ ธิ์
ตา โลหิตนาวี

ท่านอักข

โลหิตนาวี และคุณนิกกี้

วิสุ

From left: Mr. Matthiiu and Mr. Hubert de Bouard from Chateau Angelus, Prof. Dr.
Ackarathorn Chularat-President of the Supreme Administrative Court of Thailand,
Khun Visooth Lohitnavy and Khun Nikki Visootha Lohitnavy

กราน-มอนเต ้ ไวน์เนอร์รี่
GranMonte Winery

ั ปภัสร์พงษ์ บริษัทสอสากล
ื่
คุณขวัญชย
และครอบครัว ระหว่างการรับประทานอาหารคํา่
Khun Kwanchai Paphatphong of Thailand MotorExpo and family during the garden
dinner party

้ นที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
บรรยากาศ การการแข่งขันตัดองุน
่ ในเชาวั
Harvest competition in the morning of 7th February 2010

้ นที่ 7 กุมภาพันธ์ 2553
บรรยากาศ การการแข่งขันตัดองุน
่ ในเชาวั
Harvest competition in the morning of 7th February 2010

ึ่ นธรรมเนียมการดืม
การดืม
่ ไวน์จากโพรอน (Poron) ซงเป็
่ ไวน์แบบดัง้ เดิมของชาวบ ้านใน
ชนบทสเปน
Poron drinking game- Spanish local wine drinking culture

้ คุณสกุณา คุณนิกกี้ และคุณ วิสท
จากซาย
ุ ธิ์ โลหิตนาวี มอบรางวัล แก่ผู ้ชนะ Mr.
David and Mrs. Gloria Simister
From left: Khun Sakuna, Khun Nikki and Khun Visooth present awards for Harvest
competition winners Mr. David & Mrs. Gloria Simister

บรรยากาศทีร่ ้านอาหาร VinCotto
Atmosphere at the VinCotto restaurant
Brian and Karen Marcar of BEC Tero and friends resting after harvest competition.

ขอขอบพระคุณทีใ่ ห ้ความร่วมมือในการเสนอข่าวตลอดมา
Thank you for your continuous support.
สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมหรือต ้องการรูปภาพขนาดใหญ่โปรดติดต่อ
For more information or high resolution photos please contact:
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081-923-2007

Khun Visooth Lohitnavy

คุณแสนยา โลหิตนาวี
Khun Sanya Lohitnavy
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