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VinNyt nr. 188  –  4. december 2016 
 
 

Kære vinven 

 

 

1. Generelt  
 

1.1 Vinrejse generelt og specifikt om vinrejsen til Ungarn 1. - 4. september 2017 
Der indløber fortsat svar på det spørgeskema, vi har udsendte til jer alle. Pt. er der 31, der har svaret 

- og bestyrelsen venter endnu en uges tid, så de sidste kan nå at give deres besyv med. I kan se hvad 

resultatet itv. er her: https://www.dropbox.com/s/m2kty475hntzcv3/vinrejse.pdf?dl=0 . Det er lidt 

svært at læse, men I kan se, at i hvert tilfælde 6 svar (vel en 10-12 personer) er interesseret i den 

konkrete tur. I næste VinNyt skal I nok få en mere læsevenlig opgørelse samt om det bliver ’go’ 

eller ’no go’. 

 

Hvis du har glemt, hvad det var, den konkrete tur til Ungarn indeholder for de 649 euro, så 

genlæs det her: https://www.dropbox.com/s/h1mkh909iewp5x6/Wine-

gourmet%20long%20weekend%20package%202017.docx?dl=0 

 

Og hvis du endnu ikke har svaret på spørgeskemaet, kan du gøre det her:  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Rmid71xyk_Vx1HFP3HlUZWq1fgPy31IqVmO

AOWuOqtabTg/viewform?c=0&w=1 

 

1.2 Julehilsen fra formanden 

Kære Vinven. 

Så nærmer julen sig med raske skridt. Heldigvis har vi gennem året smagt mange vine, som kan 

bruges til vores traditionelle julemiddag. Hos Dronninggaard Vine smagte vi en kanon lækker 

Amarone vin : Casa Vinicola Bennati. Den var dyr – 230kr./flaske, men fantastisk til vores 

Mortensand. Fra Pinotageshoppen smagte vi Marianne Pinotage, som også er et godt valg, og vores 

vinbonde fra fra Piemonte havde både Barbaresco og Barolo vine med, som vi skal prøve. Også 

Cultvine har nogle gode vine med Priorat vine fra gamle vinstokke, som kan nydes til julemaden. 

Og på årets sidste dag skal de gode, dyre og tørre bobler nydes til Dronningens tale og til middagen, 

mens I roligt kan købe lidt sødere og billigere bobler til kransekagen kl. 24. 

I ønskes alle en god jul og et godt nytår fra Værløse Vinvenners bestyrelse. 

 

Det nye år vil også byde på mange herlige vinsmagninger, som I kan se under pkt. 2. 

 
 
 

2. Kommende VVV-arrangementer  

 
2.1 Åbne for tilmelding  

Torsdag d. 11. januar 2017 kl. 19:00 – La dolce vita v/Jacob og Henning, Bestyrelsen – Salen, 

Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Gæstepris: 225 kr. – Tilmelding senest den 3/1 

https://www.dropbox.com/s/m2kty475hntzcv3/vinrejse.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1mkh909iewp5x6/Wine-gourmet%20long%20weekend%20package%202017.docx?dl=0
https://www.dropbox.com/s/h1mkh909iewp5x6/Wine-gourmet%20long%20weekend%20package%202017.docx?dl=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Rmid71xyk_Vx1HFP3HlUZWq1fgPy31IqVmOAOWuOqtabTg/viewform?c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe6Rmid71xyk_Vx1HFP3HlUZWq1fgPy31IqVmOAOWuOqtabTg/viewform?c=0&w=1
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Vinvenner medlemmer har gennem de 

sidste år haft ønske om portvinssmag-

ninger. Denne aften vil også være en 

smagning i den retning, men portvinen vil 

komme i kraftig modvind med andre des-

sertvine. 

Jacob vil forsvare portvinen, som den 

absolut bedste hedvin, hvor Henning vil 

fremtrylle nogle alternativer til portvin.  

Vi vil skabe stemning og debat, bølgerne 

skal nok gå højt denne aften.  

 

  

Til dem som ikke er vilde med søde vine, kan vi nævne, at vi lægger ud med en frisk boblevin, 

som er medium tør, og at aftenen vil slutte af med en kølig øl.  

Aftenens madoplevelse vil blive tilpasset vinene. 

 

Tilmelding på: http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp  

 

2.2 Arrangementer under planlægning 

09.02.17 Vinquiz v/Janus og Lars 

07.03.17 Cantena vine v/Phillipson Wine 

10.04.17 Ikke aftalt endnu (måske Philipson her) 

16.05.17 København i forandring (Sydhavnen) v/Henning 

09.06.17 Vinmiddag i VIP Lundgren på Gothersgade. 

 

 

3. Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 

arrangementer at gøre) 

 
 Pt. ingen 
 

 

4. Links 
Følg med i https://www.foetex.dk/vin-spiritus/vores-egen-vinkaelder/vores-egen-vinkaelders-

webtv/c/vores--egen-vilkaelders-webtv, med Maria Ahm. Der er superrelevante faktabokse, hvor der 

itv. er frigivet 11 ud af 12 videoer. Lækker fotografering, seriøst indhold. 

 

Se også 

   - http://aov.dk  

   - http://www.kultunaut.dk/  

   - http://www.vinavisen.dk  

 

http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
https://www.foetex.dk/vin-spiritus/vores-egen-vinkaelder/vores-egen-vinkaelders-webtv/c/vores--egen-vilkaelders-webtv
https://www.foetex.dk/vin-spiritus/vores-egen-vinkaelder/vores-egen-vinkaelders-webtv/c/vores--egen-vilkaelders-webtv
http://aov.dk/
http://www.kultunaut.dk/
http://www.vinavisen.dk/
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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. 

 

 


