VinNyt nr. 190 – 14. februar 2017

Kære vinven
Læg mærke til datoændringer for de fremtidige arrangementer som er under planlægning!
1. Generelt
1.2 Der har været ønske om at se power point fra det sidste arrangement, så derfor er det lagt ind
på hjemmesiden under arkiv, billeder. Hvis der er ønske om det kan jeg lægge flere
arrangementer ind?

2. Kommende VVV-arrangementer
2.1 Åbne for tilmelding
Torsdag d. 7. marts 2017 kl. 19:00 – Mesthvid med Lasse – Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500
Værløse - Gæstepris: 225 kr. – Tilmelding senest den 1/3
Lasse er nok den seneste lokale vinimportør vi har her i Værløse. Til smagningen kommer vi til at
smage på 8 forskellige hvidvine, der spænder fra knastørre til meget søde dessertvine, der vil også
komme en enkelt rød Pinot Noir fra New Zealand. Vi vil komme igennem de mest almindelige
hvidvinsdruer og vine fra vidt forskellige lande, hvor der vil blive præsenteret vine som er typiske for
de enkelte lande. Lasse vil fortælle om hvidvin generelt, hvidvinsdruer, og de producenter vi smager
vine fra. Alle leverandører er mindre familiedrevne producenter, der sætter en ære i at levere vine af
super kvalitet til pengene. Dette kombineret med lave avancer, gør det muligt at tilbyde vine fra
producenter, som man
ellers ikke finder i Danmark til yderst gunstige priser. Vinene ligger typisk mellem 80 og 150 kr.
flasken inkl. moms.
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. P.g.a. usikkerhed om Philipson rykkes det evt. Til den
3/4
09.05.17 København i forandring (Sydhavnen) med ingeniører v/Henning. NB! Tilmeldingsfris
allerede den 18/4!
02.06.17 Vinmiddag i VIP Lundgren på Gothersgade. NB! Ny dato

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