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VinNyt nr. 197  –   oktober 2017 
 
Kære vinven 
 
1.  Generelt  
 
1.1 Ny bestyrelse.  Bestyrelsen har haft konstituerende møde og bestyrelsesposterne kan ses på 
vinvenners hjemmeside/vinvenner /bestyrelse 
 
1.2 Medlemmer 2017/2018 
Nu er det næsten afklaret, hvem der fortsætter, hvem der er nye, og hvem der stopper. Der er pt. kun 
et enkelt udestående. Du kan se de 50, der pt. har betalt kontingent under Foreningen/Nuv. VVVer 
 
1.3 Indvielse af Furesø rådhus Stiager i Værløse, den 7/10-2017 
VVV stillede selvfølgelig op til indvielsen, og der var rigtig mange nuværende og forhåbentlig 
fremtidige medlemmen, som kom og fik en snak over et glas vin – eller 2. 
 
2.   Kommende VVV-arrangementer  
2.1 Åbne for tilmelding.  
Lørdag d. 11. november 2017 kl. 17:30 – ”Piemonte” v/Mauro Dogliani – Salen, Satellitten, 
Bymidten 46, 3500 - Gæstepris=250 kr. - Tilmeldingsfrist 3/11 
 
Sidste år havde vi besøg af vingårdsejeren Mauro Dogliani fra Piemonte i Norditalien, hvor vi smagte 
hans fantastiske vine, og ikke mindst smagte de lækre italienske charcuterivarer, han havde medbragt. 
Besøget var en stor succes – og vi har derfor bedt Mauro om at komme igen. 
 

 
Vinen – kælderen – de 3 generationer af Dogliani 

 
Mauro er meget ligefrem og hans vine er virkelig gode – for blot at nævne i flæng er der Barbaresco, 
Nebbiolo d’Alba og Barbera d’Alba. Mauro taler ikke dansk, selvom han kender flere danskere. Hans 
engelske er dog udmærket og let forståelig. Vi starter lidt tidligere end ellers, så ”festaberne” kan nå 
at komme i byen bagefter ☺ Der vil være mulighed for at købe vine samme aften – men også 
efterfølgende. Se mere på www.doglianivini.com Vinen – kælderen – de 3 generationer af Dogliani. 
Mauro laver 2 ekstra smagninger dagen efter i København (se pkt. 3.2) 
 
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp  
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2.2 Arrangementer under planlægning 
Torsdag d. 30. november 2017 kl. 19:00 - "Vin tur – Sydfrankrig - Languedoc” v/Ulla Rudbeck – 
Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 - Gæstepris 250 kr. - Tilmeldingsfrist: 20/11. 
Denne aften kommer Ulla Rudbeck og fortæller om den vinrejse, vi skal på d. 27. – 31. august 2018 
(selv om der står noget anden på vedlagte plan ☺). Rejsen starter og slutter i Montpellier – og har en 
egenbetaling på 6.000 kr. Her er version 2 af planen. Som I kan se, er der ligelig fordeling mellem 
sightseeing og vinsmagninger. Ændringer kan stadig forekomme. 
Man kan spørge sig selv ”Hvorfor tage til Sydfrankrig”? – og det er der mange gode grunde til – se 
selv her. 
Ulla har fundet nogle spændende vine fra området, som vi skal smage denne aften, nemlig 

1) Vi starter med en crémant fra Limoux til 100 kr. v/6  
2) En hvidvin fra overaskelse! 
3) En rosé fra Chateau l´Hospitalet 2014, La Clape til 140 kr 
4) En rød Château de l´Horte – Grande Réserve 2009  - egen import  
5) En rød Castelmaure Grande Cuvée 2013 – egen import 
6) vin Château Ollieux Romanis, Cuveé Prestige, 2015 til 99 kr. v/6 
7) En rød overraskelse! 
8) Vi slutter af med en sød vin fra St. Jean de Minervois til 100 kr. v/6.    

 
På baggrund af Ullas beskrivelser kan man efterfølgende afgøre, om man ønsker at deltage i turen, 
som er prissat til ca. 6.000 kr. ekskl. fly. Der er dog begrænset antal pladser (24), så når tilmelding 
åbner, skal man være hurtig på tasterne. En første rate skal betales ved tilmelding. 
 
Norwegian flyver København – Montpellier. Udrejse 27/8 kl. 10:50 – og hjemrejse 31/8 kl. 13:50. Pt. 
koster en sådan returbillet 1.088 kr. 
 
2.3 Arrangementer under planlægning 
Onsdag d. 10. januar 2018 kl. 19:00 – indisk vin v/Steen Pedersen – Salen, Satellitten, Bymidten 46, 
3500 - Gæstepris 250 kr. - Tilmeldingsfrist: 3/1. 
Denne aften kommer Steen Pedersen helt fra Århus og fortæller om Indiske vine. Indien er sidste nye 
stamme på kortet over vinproducerende lande. Kvaliteten kan være meget varierende og det nye 
vinland står overfor store udfordringer i fremtiden. Den producent der i øjeblikket hæver sig over 
andre i Indien er Grover. Et familieejet vineri med  både hjerte og sjæl lagt i fremstillingen. Grover 
har fusioneret med  vineriet Zamba for tilsammen at sikre sin førerposition i fremstilling af 
kvalitetsvin fra Indien. Vi skal smage rød , hvid og rose fra kunsterettiketserien samt Grovers topvin , 
La reserve ,som årgang på årgang vinder anderkendelse både indenfor og udenfor Indiens grænser. 
Endelig en lille prøve på rød og hvid fra Sante serien. En vin der er lavet til letdrikkelighed og med 
sin sødmefulhed  primært er rettet mod Indiens indre marked.. Ud over et lille parti her til DK findes 
den slet ikke udenfor Indien. 
 
13.02.2018 – Vinsmagning  i Satellitten 
08.03.2018 – Vinsmagning  i Satellitten 
12.04.2018 – Vinsmagning  i Satellitten 
15.05.2018 – Vinsmagning  i Satellitten 
 
 
3.   Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre) 
1.1 Kære Vinklub 
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Her et eksklusivt tilbud til jeres medlemmer i Vinklubben som I er velkommen til 
at sende ud. 
  
Oversøisk Vinfestival 
3. november fra kl. 16.00-20.00 – normalpris 250 kr. DIN PRIS 100 KR. 
4. november fra kl. 14.00-16.30 – normalpris 225 kr. DIN PRIS 100 KR. 
4. november fra kl. 17.30-20.00 – normalpris 225 kr. DIN PRIS 100 KR. 
  
Hvis du vil benytte dette tilbud skal du blot gå ind på www.ekstrabladetbillet.dk 
og ved køb skrive rabatkoden: Vinklub 
  
I kan læse mere om de forskellige festivaler her: 
http://ekstrabladet.dk/vin/Arrangementer/ 
  
Hvis der er spørgsmål så kontakt mig endelig. 
Mange hilsener 
Thomas Rydberg 
JP Politikens Hus 
 
 
3.2 ”Piemonte” v/Mauro Dogliani 
Hvis I ikke kan komme til vinsmagningen d. 11. november hos VVV, er Mauro dagen efter i 
København, hvor I kan opleve ham hos PUST Rejser, som skriver: 

”PUST Rejser helt egen vin-ven Mauro Dogliani byder på en eksklusiv vinsmagning i København, 
hvor han præsenterer sine dejlige Piemonte vine efter en nøje orkestreret plan: først de hvide, så de 
lette røde, derefter de tungere og mere alkoholholdige vine såsom barolo og til sidst dessertvine. 
Dertil oste og charcuteri fra Piemonte. 

Dato: Søndag den 12. november. 

Sted: Det gode skib ARK som ligger på Christianshavn Ovengadennedenvandet nr. 47. 

Tilmelding: Skriv til info@pustrejser.dk 

Pris: 195 kr. som betales på konto Danske Bank reg. 3409 kontonr. 11360327 – eller evt. mobilpay 
23714676 

Max 25 pladser per smagning. Der er smagning kl. 13 og kl. 16. 

Bindende tilmelding til info@pustrejser.dk. Husk at skrive, hvad tid du vil komme. Pladserne er 
begrænsede, så først til mølle (- kom præcis:-)” 

 
 
 
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. 
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Se også 
   - http://aov.dk  
   - http://www.kultunaut.dk/  
   - http://www.vinavisen.dk  
 

- 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. 
 
 


