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VinNyt nr. 174  –  12. oktober 2015 
 

Klik her for at læs dette nyhedsbrev i din browser 

  
 

Kære vinven 
 
 
1. Generelt 
 
1.1 Bestilling af øl til Oktoberølsmagning – Skands øl ved/Birthe Skands   
Idet det ikke var muligt at bestille øl til sidste smagning får I her en chance for at 
bestille, men bestillingen skal være i hænde senest den 19/10 2015 og det må gerne 
være 5 forskellige øl: 
 
Blå chimpanse.doc   
Esrum kloster 
Egtvedpigens  
Humlefryd 
Elmegade  
Julebryg 
ud over det var der  en juleøl som der ikke er beskrivelse på 
 
De bestilte øl kan afhentes, Om dagen ca. kl. 8.30-16.30  på Hesselager 13, 2605 Brøndby 
eller om aftenen på Violinvej 42, 2730 Herlev 
Afhentningstid og sted kan aftales på mobilnr. 4020 2465 
 
1.2 Så er det tid til at betale kontingent 
Langt over halvdelen af jer har allerede betalt kontingent for 2015/2016 - men vi mangler 
lige de sidste. Så venligst indbetal 850 kr. til vor bankkonto 1551-3719391516 asap og 
senest d. 20. oktober 
 
 
2. Kommende VVV-arrangementer 
 
2.1 Åbne for tilmelding 
 
12. november 2015 kl. 19:00 – 
Økologisk/biodynamisk vin – Vores Marked 
v/Birgit Maria Hjelm Pichat – Salen, 
Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - 
Tilmelding senest d. 8/11 – Gæstepris 175 
  
Vores Marked, som har butik på Farum 
Hovedgade 83, kommer denne aften til 
Værløse for at indføre os i biodynamisk/-
økologisk vin. 

http://vinvenner.dk/dokumenter/vinnyt174.pdf
http://vinvenner.dk/dokumenter/vinnyt174.pdf
https://www.dropbox.com/s/fcggrxsb2ij9fb9/beskrivelse%20Bl%C3%A5%20chimpanse.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/lvrt9jnq97qnpgw/Beskrivelse%20-%20Esrum%20Kloster.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/j3di41zrh9i0278/Beskrivelse%20Egtvedpigens%20Bryg.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/33hh7ndrp6481o1/beskrivelse%20Humlefryd.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/ezvxwjdqckkngsv/Beskrivelse%20Elmegade%20IPA.doc?dl=0
https://www.dropbox.com/s/z6msvf67mdqgreb/beskrivelse%20Julebryg.doc?dl=0
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De siger selv: ”Vi ved ikke alt om vin, men 
vi ved ret meget om Vores vine, Vores vin-
bønder og elsker at fortælle om økologisk 
og biodynamisk vindyrkning, naturvin og 
selvfølgelig også Frankrig og fransk kul-
tur.”  

Vi skal have svar på, hvad der sker på den 
økologiske/biodynamiske mark, og hvad 
der sker i kælderen. Hvad er filosofien 
bag? Hvad driver bønderne? Hvad er na-
turvin og hvorfor vælge det?  

Vi serverer også lidt smagsprøver. 

 

Til-/framelding nu 
(JRR) 

 
2.2 Kommende arrangementer 
 
7. december 2015 kl. 19:00 – Champagne – Champagnesjælen  v/Torben Elhauge – Salen, 
Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 1/12 – Gæstepris 275 kr. 
 

 
 
Vil du være godt forberedt til indkøb af champagne til nytårsaften, bør du deltage i dette ar-
rangement, hvor Torben Elhauge fra Champagnesjælen beretter og giver smagsprøver på 
champagne. Champagnesjælen bidrager til at øge kendskabet til, hvor forskelligt champag-
ne kan og skal være. Samtidig viser firmaet, at man tilmed kan få champagnen til en rimelig 
pris uden at gå på kompromis med kvaliteten… snarere tvært imod.  
 
Champagne er det eneste franske vindistrikt, hvor det gennem reklame i mange år er lykke-
des at overbevise verden om, at god kvalitet består i at vinen skal smage ens år ud og år 
ind! Og det modsat alle andre vine, hvor man sætter en ære i, at man kan smage druesort, 
årgang, distrikt – ja ligefrem vinbonde. Her skal vinen udtrykke sit terroir.  

http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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Heldigvis er denne tendens nu de seneste år begyndt at vinde indpas i Champagne, hvor 
mange af bønderne nu producerer champagne, der udtrykker terroir. 
 
Vi skal denne aften smage champagne lavet på 3 forskellige druetyper; vi skal smage år-
gangschampagne fra 2008 og 2004, og så skal vi smage 2 forskellige rose (en ægte rose og 
en med tilblandet rødvin!). 
 

 
5. januar 2016 kl. 19:00 – Robert Parker – Salen, Satellitten, 
Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 28/12 – 2015 
Gæstepris 375 kr. 
 
Vinvenner har samlet en masse gode vine sammen, som alle 
har Robert Parkers point. Vi skal smage vine helt op til 100 
point! 
 
Robert Parker er den mest velsete og uvildige af alle 
vinanmeldere, bl.a. bedømmer (og fremhæver) han aldrig sine 
egne vine. Vi skal bl.a. smage En dejlig Rioja fra 2001, Rhone, 
Priorat, Brunello, Portvin og vi er stadig på udkik efter et par 
stykker mere. 
 
Til desserten skal vi smage en 23 årig gammel rom, som af 
mange er kaldt en af verdens bedste rom. 
 
  
 
 
 
3. Eksterne arrangementer (VVV har ikke noget med disse arrangementer at gøre, så 
de bringes udelukkende til orientering.) 
 
 

3.1 Links 
Følg evt. med i  

- Alt om Vin 
- Kultunaut  
- Vinavisen 

 
3.2 Vinisud 

Vinisud er en stor vinmesse med hovedvægt på Languedoc-Roussillon, men alle andre fran-
ske regioner er repræsenteret, og ligeså er andre vinproducerende lande. Mange af vinbøn-
derne i Languedoc er ikke større, end at de selv står på standen og fortæller engageret om 
deres produkter og udskænker gratis smagsprøver. Der er også et "palace" med over 1500 
forskellige flasker med vine, som man selv kan gå rundt og smage på, hvis man foretrækker 
det. Og der er forskellige foredrag med vinsmagninger, som man gratis kan melde sig til.  
 
Det kritiske punkt vil være overnatningerne, som der inden længe bliver rift om. Vinmessen 
holdes i Perols, en forstad til Montpellier, og der kører en sporvognslinie imellem.  
 

http://www.aov.dk/
http://www.kultunaut.dk/
http://www.vinavisen.dk/
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Se her for alle informationer: http://www.vinisud.com/index.php/en Hvis vinmessen har inter-
esse, så send dem evt. en mail, så I kommer med på mailinglisten for opdateringer - og igen 
til næste år.  
 
Vh. Inge&Tommy, contact@druerne.com  
(08-08-2015) 

 
- O - 

 
Med venlig hilsen 
 
 

Værløse VinVenner 
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev og dermed ønsker at blive inaktiveret 
i vor database – eller hvis du har en god ven, der uforpligtende skal på mailinglisten, så returner 
dette nyhedsbrev med besked herom. 
 
 

http://www.vinisud.com/index.php/en

