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VinNyt nr. 200  –  december 2017 
 
Kære vinven 
Så har VVV også prøvet indiske vine, og dem der ikke kunne deltage gik glip af en helt anderledes 
vinsmagning. Vi reserverede hele Steens lager på den gode rødvin til 115,-, og der er stadig muligt at 
få fingrene i de sidste 4 flasker. Henvendelse Henning. 
Jeg har fundet en sort herre handske til sidste smagning, hvis du mangler kan du henvende dig til 
Henning. 
 
 
1.  Generelt  
1.1 Spam igen! Hvis du stadig ikke modtager vinnyt, er det fordi dit mailprogram ser det som spam. 
Dette kan du undgår ved at oprette: cultwine.dk@gmail.com, samt salg@cultwine.dk som 
kontaktpersoner. Dette er ikke for at promovere cultwine, men fordi at vinnyt simpelthen udsendes 
via disse 2 mail.  
1.2 1. "Vinrejsen 
Vinrejsen er nu en realitet, da 20 har tilmeldt sig ved tilmeldingsfristens udløb d. 2/1. Derfor kan man 
godt bestille fly nu. 
Skulle nogle fortryde, at de ikke har fået meldt sig til, har vi aftalt med Ulla, at højst 4 mere kan 
komme med, hvis de sender en e-mail til Jens inden 1. februar, Men vi garanterer ikke for hoteller til 
dem, så de skal vente med at bestille fly, indtil Ulla har bekræftet, at der er plads til dem på 
hotellerne. 
 
2.   Kommende VVV-arrangementer  
2.1 Åbne for tilmelding.   
Torsdag d. 18. februar 2018 kl. 16:00 – Vini d'Italia 2018  Gambero Rosso i Moltkes palæ 
entre: 0,- kr. medlem og gæst. Tilmeld senest den 15/1 
 
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp husk at logge ind først! 
 
 
Onsdag d. 13. februar 2018 kl. 19:00 – Vinsmagning af argentinske vine fra Catena Zapata 
Bodega, præsenteret af Ulrik Henriksen fra Philipson Wine. Frist for tilmelding 6. februar. 
Gæstepris 275 kr. pr. person 
Catena er Argentinas bedste vinproducent og pioner indenfor kvalitetsvine i Sydamerika.  
Familien Catena kom til Argentina i 1898 og Nicola Catena plantede den første Malbec mark i 1902 
Familiefirmaet voksede sig til Argentinas største. Vingården producerede store mængder vin til 
hjemmemarkedet. Nicolas Catena overtog ledelsen i 1963. Talrige besøg i Napa Valley gav Nicolas 
inspiration til, at han kunne frembringe lige så gode vine og måske bedre i det argentinske højland i 
Mendoza. 
Catena vinene giver nu value-for-money på alle niveauer af vinproduktionen. 
Det starter med Alamos, en af verdens mest anerkendte Best Value vine. 
Næste niveau er Catena, hvor druerne kommer fra specielt udvalget parceller i Catenas marker, som 
alle vinificeres separat og derefter blendes til den færdige vin. Rødvinene lagres i 5-10 år. 



______________________________________________________________________________________________ 
VærløseVinVenner – www.vinvenner.dk   -   Bank: Danske Bank, Værløse afd. 1551-3719391516                 side 2  
 
 

Catena Alta Malbec er Argentinas største ikonvine og druerne til disse vine udvælges blandt de 
bedste vinstokke på Catenas bedst beliggende marker. 
Catena Zapata vinene er Argentinas ultimative ikonvine, svarende til Bordeaux’ 1. Cruer. 
Nicolas Catena har opnået 97 og 98+ point de sidste 5 år. Vinene er i verdensklasse og tilmed til at 
betale, hvis man sammenligner med californiske og franske vine. 
De vine vi skal smage denne aften er: 
2013 - Catena Chardonnay Mendoza – hvidvin 
2013 - Catena Alta Chardonnay – hvidvin 
2015 - Alamos Malbec Mendoza Catena – rødvin 
2013 - Catena Malbec Mendoza – rødvin 
2014 - Catena Malbec La Consulta Appellation Mendoza - rødvin 
2013 - Catena Malbec Paraje Altamira Appellation Mendoza - rødvin 
2012 - Catena Alta Malbec Mendoza - rødvin 
Udover denne vinsmagning vil det være muligt – mod betaling – at smage denne rødvin: 
2011 – Catena Zapata Malbec Argentino. Pris pr. flaske 500 kr. 
 
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp husk at logge ind først! 
 
 
 
2.2 Arrangementer under planlægning 
08-03-2018 - "Fight Night Vinsmagning - Spanien V Californien" med Finivine 
12-04-2018 - Marche 
15-05-2018 - Udendørs arrangement 
08-06-2018 - Vinmiddag 
 
 
3.   Eksterne arrangementer (bringes til orientering. VVV har ikke noget med disse 
arrangementer at gøre) 
 
Cultwine.dk har fået lovning på en hvidvin fra  roussillon languedoc Der hvor vinrejsen går 
til! 
Orfan 2014 IGP Pays d'Hérault. Chardonnay 50%, Grenache 50%  Kan forudbestilles til kun 39,- 
min. 6 flasker 
 
 
 
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 
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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. 
 
 


