VinNyt nr. 199 – december 2017
Kære vinven
1. Generelt
1.1 Der er nu 2 åbne arrangementer
Derfor vær omhyggelig, når du tilmelder dig, så du vælger det rigtige eller melder dig til 2 gange. Det
ene arrangement er ’Indisk Vin’, det andet er ’Vintur-Sydfrankrig-Languedoc’. Begge arrangementer
har tilmeldingsfrist primo januar 2018.
1.2 Fødselsdag
Vi skal hvert år indberettet antallet af medlemmer opdelt i aldersklasser til kommunens centrale
foreningsregister. Du bedes derfor på din egen side (hjemmesiden under ’Foreningen/Mine Data’)
tilføje din fødselsdag.

2. Kommende VVV-arrangementer
2.1 Åbne for tilmelding.
Onsdag d. 10. januar 2018 kl. 19:00 – Indisk vin v/Steen Pedersen, Indisk Vin – Salen, Satellitten,
Bymidten 46, 3500 Værløse - 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.
Ekstraordinært arrangement: Fra mandag d. 27. til fredag d. 31. august 2018 - "Vintur – Sydfrankrig Languedoc” v/Ulla Rudbeck –Montpellier lufthavn, F-34134 Mauguio - Tilmeldingsfrist: 02/01-2018
– Medlemspris (depositum) 2.000 kr. Gæstepris (depositum) 2.000 kr.
Dette er et ekstraordinært arrangement, hvorfor der er en egenbetaling for såvel gæster som for
medlemmer. Tilmelding er (økonomisk) bindende efter 2. januar. Får man forfald, gives kun en
mindre del af det totale beløb retur; så det anbefales, at man tegner en rejseforsikring, hvis man ikke
allerede har en sådan, der dækker. Se de økonomiske ting her.
Rejsen starter og slutter i Montpellier lufthavn – og har en egenbetaling på 5.600 - 6.000 kr. Her er
planen. Som I kan se, er der ligelig fordeling mellem sightseeing og vinsmagninger. Man kan spørge
sig selv ”Hvorfor tage til Sydfrankrig”? – og det er der mange gode grunde til – se selv her.
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Da der er begrænset antal pladser (24), tildeles de efter ’først-til-mølle’-princippet. I skrivende stund
er der allerede 12 tilmeldte. Første rate skal betales ved tilmelding og senest d. 2/1, og sidste rate skal
betales senest 1/7. Afhængig af antal tilmeldte bliver sidste rate på 3.600 eller 4.000 kr. Jf. ”de
økonomiske ting” ovenfor.
Norwegian flyver København – Montpellier. Udrejse 27/8 kl. 10:50 (ankomst 13.20) – og hjemrejse
31/8 kl. 13:50 (ankomst 16:05). Pt. koster en sådan returbillet 1.472 kr.
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp husk at logge ind først!
2.2 Arrangementer under planlægning
13-02-2018 - Philipson Wine/Cantena i Satellitten
08-03-2018 - Sommeliersmagning i Satellitten
12-04-2018 - Sauvignon Blanc i Satellitten
15-05-2018 - Udendørs arrangement
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-vinkaelderswebtv/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
-OMed venlig hilsen
f/Henning Nielsen
Jens R. Rasmussen
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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