VinNyt nr. 189 – 16. januar 2017

Kære vinven
Allerede på fredag den 20 januar er der Gambero Rosso
VVV har fået billetter til årets italienske Gambero Rosso-smagning, som foregår i Moltkes palæ,
Dronningens Tværgade 2, 1302 København. Vores billetter gælder for medlemmer af VVV og varer
fra kl. 16 og indtil lukketid kl. 19. Men kom ikke for sent, da der erfaringsmæssigt bliver udsolgt af
de bedste vine.
Ved indgangen oplyser du at du kommer fra Værløse Vinvenner.
Hvis du ikke er til Barolo, Chianti eller Amaronem mv. Kan du jo blot blive væk.
1. Generelt
1.2
Kære Vinven.
Som I sikkert alle har bemærket, er hjemmesiden ændret for at lette tilgang til de enkelte sider.
Som medlem bør man derfor som det første, når man går til http://WWW.vinvenner.dk, sørge for
at logge sig på, som det ses nedenfor. Herefter kan man frit bevæge sig rundt på samtlige sider
uden at skulle logge på igen og igen, når man skal ind på de mere private sider.

2. Kommende VVV-arrangementer
2.1 Åbne for tilmelding
Torsdag d. 9. februar 2017 kl. 19:00 – Vin Quiz v/Jacob og Janus – Salen, Satellitten, Bymidten 46,
3500 Værløse - Gæstepris: 225 kr. – Tilmelding senest den 1/2
Vi har valgt et Tema vi kalder ”Value for Money”. Vi har valgt vine vi kender fra tidligere og hvor vi
mener at pris/kvalitet er rigtig fornuftig.
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Reglerne for quizzen er som følger.
Der bliver i hver runde fundet en vinder.
Dette gøres med spørgsmål relateret til den enkelte vin, og med 50% chance for at svare rigtigt (Altså
lidt a la ja/nej spørgsmål).
Vi vil forsøge at tilrettelægge spørgsmålene så det gerne skulle give maksimal indlæring samtidig.
Såfremt en person allerede har vundet en vin, og efterfølgende vinder sin anden runde, vil gaven gå til
personen som blev nummer 2.
Der vil således være en moralsk vinder og en som får en flaske.
Med det vil der altså være 8 forskellige deltagere, der går hjem med en flaske.
Dette bliver for alle ! Alle vil få noget ud af det.
Tilmelding på: http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
2.2 Arrangementer under planlægning
07.03.17 Lasse fra Mesthvid.dk kommer og præsenterer sine vine
10.04.17 Cantena vine v/Phillipson Wine
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-vinkaelderswebtv/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
-OMed 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.
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