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VinNyt nr. 179  –  15. marts 2016 
 
 
Kære vinven 
 
1. Generelt 
1.1 Billeder 
Som I sikkert ved, er der et menupunkt på hjemmesiden under Arkiv, der hedder 'Billeder'. Heri 
lægges de billeder fra vore arrangementer. I 2013 var der 4, i 2014 2 og i 2015 1 og itv, ingen fra 
2016. Så når I tager billeder, I gerne vil dele med os andre, så send dem - eller send et link til vor de 
ligger i skyen - til en fra bestyrelsen, som sørger for at de kommer på hjemmesiden. 
 
 
2. Kommende VVV-arrangementer 
2.1 Åbne for tilmelding 
 
16. april 2016 kl. 13:00 Besøg hos Dronningegaard v/Ole Hartelius – Dronningegaard Vinimport 
ApS, Kratbjerg 203B, 3480 Fredensborg – Tilmelding senest d. 10/4 – Gæsteentré+smagning 100 kr. 
NB! Læg mærke til ændret dato! 
 
Siden 1995 har Dronninggaard leveret vin og vingaver til små og mellemstore virksomheder, 
organisationer, privatkunder og enkelte gode restauranter, og i februar for 2 år siden havde vi en 
sangiovesesmagning, som Thomas Olrik og Ole Hartelius fra Dronningegaard stod for. Smagningen 
fik gode anmeldelser med et gennemsnit på 8,3 
 
Dronningegaard åbner nu dørene (og flasker) op og introducerer nye årgange, vine, regioner, bønder, 
kendte og ukendte druetyper. Det sker lørdag kl. 13, hvor vi får en særsmagning inden andre 
interessenter kan komme ind kl. 14. 
 
Dronninggaard står for autentiske vine og god gammeldags købmandskik. Det er også lidt den 
forsvundne, tid de søger. Den næsten glemte drue på en nordvendt skråning, lavet af en stædig 
vinbonde gør dem nysgerrige. De tror på naturen og traditionen. Kvalitetsvin laves først og fremmest 
i marken og derefter med omhu og tålmodighed i kælderen. 
 
De foretrækker vin fra Italien, Frankrig, Spanien, Tyskland og Østrig. De bedste barbera og nebbiolo 
er fra Piemonte; Sangiovese fra Toscana; Syrah kommer fra Nord-Rhône; Chardonnay fra 
Bourgogne; Merlot fra Pomerol og St-Emilion; Cabernet fra Médoc; Chenin og Sauvignon fra Loire; 
Riesling fra Tyskland og Alsace, Grüner Veltliner fra Østrig. 
 
Og hvordan kommer man så til butikken? Det bedste er selvfølgelig at få sit barn til at lege chauffør – 
men vil man med de offentlige tager det ca. 50 minutter fra Værløse Station, fx 
 

- Bus500S	  fra	  Værløse	  Station	  (under	  broen)	  til	  Birkerød	  Station	  11:52	  –	  12:12	  
- Linie	  A	  fra	  Birkerød	  Station	  til	  Hillerød	  Station	  12:16	  –	  12:27	  
- Lokalbane	  930R	  fra	  Hillerød	  Station	  til	  Kratbjerg	  Station	  12:30	  –	  12:36	  
- Spadseretur	  fra	  station	  til	  butik	  12:36	  –	  12:41	  	  

Til-/framelding nu 
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2.2 Under planlægning (ikke åbne for tilmelding – datoer, priser indhold m.m.- kan ændres)  
 
24. maj  2016 kl. 19:00 Terrasse- og sommervine v/ Christian fra Pondus Vine - Salen, Satellitten, 
Bymidten 46, 3500 Værløse – Tilmelding senest: 14/4 - Gæsteentré 50,-. Gæstetillægspakke for mad 
og vin?. NB! Læg mærke til ændret dato! 
 
3. juni 2016 kl. 19:00 Vinmiddag2016 , Ekstraordinært arrangement uden for abonnement. 
Alverdens Vine holdes i Alverdens Vine. Entré: 0 kr./medlem og 100 kr./gæst. Gæsteforplejning: n.a. 
Tilmeld senest d. 20/5. 
Vinmiddagen afholdes i år hos Alverdens Vine i Farum, hvor vi har været 2 gange tidligere. Kokken 
er bestilt, og han glæder sig til at se os igen og vil forhåbentlig lave noget lækkert mad til os. Vinene 
står vi selv for, idet vi henter fra hylderne og betaler selv ved kasse 1for mad og vin + det vi måtte 
have købt. Begrænset deltagerantal. 
 
 
3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre) 
3.1 Links 
Følg evt. med i Føtex vin-hjemmeside, med Maria Ahm. Der er superrelevante faktabokse, hvor der 
itv. er frigivet 6 ud af 12 videoer. Lækker fotografering, seriøst indhold. 
 
Se også 

- Alt om Vin 
- Kultunaut  
- Vinavisen 

 
3.2 Rejser 
Vi har modtaget tilbud på en vinrejse til Italien 
 
 
 

- O - 
 
Med venlig hilsen 

Henning Nielsen
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. 
 
 


