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Neilgi pirms Latvijas
100. jubilejas
izdevniecības Žurnāls
Santa jaunajā
viesnīcā Villa Santa
Cēsīs, sadarbojoties
tandēmā festivāla
Riga Wine&
Champagne
dibinātājam
Aigaram Nordam
un izdevniecības
līdzīpašniecei Santai
Ančai, tika rīkotas
svētku vakariņas. Tās
bija šarmanti sirsnīgas
un intīmas un, ņemot
vērā izcilos Aigara
vīnus, skaista dāvana
viesnīcas klientiem.

SANDA DZELDE

Svētku vakariņas

Villā Santa
Uzņēmējs
NORMUNDS
NIEDOLS bauda
30 gadus vecu
portvīnu. Viņš kopā
ar sievu Agitu uz
vakariņām atbrauca
no Liepājas:
«Gribējām redzēt,
kā te izskatās.
Skaisti! Un
galvenais – bija
mīļi. Noteikti
gribētu atgriezties.»

Pasākums tika ieskandināts ar vikingiem
raksturīgām zobena skaņām, jo AIGARS
NORDS trīs litrus lielo jeroboam šampanieša
pudeli attaisīja vīnziņiem mīļajā sabrage
tehnikā – nocērtot korķi ar nazi vai zobenu.
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Viesnīcas vēsturiskā
aura un valsts
jubilejas priekšvakars
rosināja pacelt glāzes
par Latviju. Aigars
Nords aicināja to
darīt SANTAI ANČAI.
Viņa atzina, ka lolo
pateicības jūtas pret
savu valsti, jo tā viņai
dāvinājusi iespēju
piepildīt sapņus.
Un arī tāpēc abu
izdevniecības īpašnieku
devums Latvijai ir
šī Cēsīs atjaunotā
publiskā teritorija,
kas izdarīts tikai par
saviem privātajiem
līdzekļiem.
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Intīmās gaisotnes dēļ vakariņas notika mazajā viesību zālē, tāpēc gluži dabiska radās nepieciešamība savstarpēji
iepazīties. To kā žurnāliste uzņēmās Villa Santa saimniece SANTA ANČA. Viesu vidū bija arī bijusī Dziesmu un
deju svētku izpilddirektore EVA JUHŅĒVIČA. Eva ilgus gadus strādājusi aģentūrā pie Aigara Norda, savukārt
satikšanos ar Santu intervijā viņa uzskata par vienu no Dziesmu svētku laika cilvēciskajiem ieguvumiem.
Zvērināts advokāts
MAREKS SEGLIŅŠ:
«Atceros, ka
universitātes
kopmītnēs Santa Anča
man un draugam
stāstīja par savu vēlmi
taisīt žurnālu. Mēs
neticējām neviens.
Viņai izdevies.
Tagad mēs ar kundzi
gribējām redzēt viņas
jaunāko veikumu. Man
īpaši patika viesību
zāle Tilta māja, tur
lieliski spēlējas daba
un arhitektūra. Tas
neatstāj vienaldzīgu.»

Kamēr viesi klausījās
aizrautīgos stāstus,
Villa Santa šefpavārs
JURIS SAPOŽŅIKOVSPĒTERSONS kopā
ar savu lielisko
komandu virtuvē rāvās
kūpošu muguru. Šajā
vakarā tika servēti
ēdieni ar latviskām
garšām – rupjmaizes
deserts, muskatķirbja
krēmzupa, briedināts
Latvijas brieža steiks.
Juris ir Latvijas lauku
un mežu patriots, kopā
ar ģimeni un piecām
meitām, Villas Santa
vilināts, pārcēlies no
Rīgas uz Cēsu pusi.

Lielākā daļa izcilo vīnu
bija nākuši no Aigara
privātā vīna pagraba,
kas atrodas viņa tēta
uzraudzībā dzimtas mājās
Limbažos. Savukārt
Volnay Caillerets (2011)
tika vakariņām dāvināts
no izplatītāja Dunkers
Latvijā. Tas tika atzīts
par lielisku sarkanvīnu.
Viesu pirmās simpātijas
piederēja šampanietim
Henri Giraud un
nepārspējamam
baltvīnam Domaines
des Comtes Lafon
Meursault (2015).

AIGARS NORDS, lai sagatavotu šarmantos stāstus par Latvijas
pirmskara vīna kultūru, bija viesojies Nacionālajā bibliotēkā, pētot
tā laika restorānu (izcilākais – Otto Švarcs!) vīna kartes. Un no
sirds aizrāvies. Viņa galvenās atziņas: pirmā – pārsteigums, cik
toreiz bija augsti attīstīta vīna kultūra, ļoti iecienīti bija Mozeles
vīni, savukārt šampanietis (45 lati) bija dārgāks par Bordo vīna
izcilniekiem no Rotšildu dārziem; otrā – ļoti attīstīta arī latviešu
vīnu ražošana no avenēm, rabarberiem; trešā – tolaik Rīga ļoti
steidza dzīvot, baudīt dzīvi lokālos un uz deju grīdām.
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