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VinNyt nr. 198  –   november 2017 

 

Kære vinven 

 

1.  Generelt  

1.1 Bestilte vine fra Gobi 
Ting tager tid, især når nu vinene kommer fra Australien, så hvis du har bestilt vine, må du lige 

væbne dig med tålmodighed. 

 

1.2 Kort tilmeldingsfrist 

Førstkommende arrangement er allerede i slutningen af november, og tilmeldingsfristen er om kun en 

uge! Da vi således har 2 arrangementer i november holder vi december fri for vinarrangementer. 

 

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  

2.1 Åbne for tilmelding.  

Torsdag d. 30. november 2017 kl. 19:00 - "Vinrejse - Languedoc” v/Ulla Rudbeck – Salen, 

Satellitten, Bymidten 46, 3500 - Tilmeldingsfrist: 20/11 - Gæstepris 250 kr. 

 

Denne vinsmagning er både for dem, der påtænker at tage med på vinrejsen – men også for dem, der 

blot vil deltage i aftenens vinarrangement med Languedoc-vine uden at påtænke at tage med på 

vinrejsen. 

 

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 denne aften skal smage, nemlig 

1) Vi starter med en crémant fra Limoux til 100 kr. v/6  

2) En hvidvin fra overraskelse! 

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 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. 

 

https://www.dropbox.com/preview/vvv/slet%20aldrig/Links%20til%20hjemmeside/Rejseplan%20Sydfrankrig%20Languedoc%20version%202.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/vvv/slet%20aldrig/Links%20til%20hjemmeside/Hvorfor%20tage%20til%20Sydfrankrig.pdf?role=personal
https://www.dropbox.com/preview/vvv/slet%20aldrig/Links%20til%20hjemmeside/Vinomr%C3%A5der%20vi%20skal%20smage%2030-11-2017.pdf?role=personal
https://www.bichel.dk/cuve-classique-denois
https://www.hjhansen-vin.dk/2014-hospitalet-reserve-rose-3/4-ltr-gerard-bertrand-aop/
http://www.chateaudelhorte.com/uk/rood-cdlh-grandereserve.htm
http://www.timelesswines.com/castelmaure-grande-cuvee-corbieres-2013/
http://bisgaard-vin.dk/shop/ollieux-romanis-corbieres-boutenac-cuvee-prestige/
https://www.bichel.dk/muscat-de-saint-jean-de-minervois-nv
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Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp  

 

2.2 Arrangementer under planlægning 

Onsdag d. 10. januar 2018 kl. 19:00 – Indisk vin v/Steen Pedersen, Indisk Vin – Salen, Satellitten, 

Bymidten 46, 3500 - Tilmeldingsfrist: 3/1 - Gæstepris 250 kr. 

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 over for 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 kunst-etiketserien samt Grovers topvin, La 

reserve, som årgang på årgang vinder anderkendelse både inden for og uden for 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 - Philipson Wine  i Satellitten 

08-03-2018 - Vinsmagning  i Satellitten 

12-04-2018 - Vinsmagning  i Satellitten 

15-05-2018 - Vinsmagning  i Satellitten 

08-06-2018 - Vinmiddag 

 

 

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

arrangementer at gøre) 

 

4.   Links 

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

webtv/c/vores--egen-vinkaelders-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  

 

- 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. 

 

 

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

