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VinNyt nr. 214 – Marts 2019 
 
Kære vinven 
 

1. Generelt. 

Intet at bemærke… 
 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 
2.1 Åbne for tilmelding 
  
Torsdag d.25. april kl. 19:00 – ”Det ny Spanien” v. Mette Louise Bech, Allerød 
vinhandel – Salen, Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse  
 
Tilmeld senest tirsdag d.16/4 – Entré: 0 kr./medlem og 250 kr./gæst. 
 

De fleste danskere har været på ferie i Spanien, og Spanien er konsekvent i top 4 over 

verdens bedste turistdestinationer. Det er det fjerdestørste land i Europa og dækker et 

område på 504.782 km2.  

Hvor de fleste af os forbinder Spanien med sol, sangria og vand, er det faktisk det næstmest 

bjergrige land i Europa, og dette er særligt optimalt for vindyrkningen.  

"For at en spansk vin skal være værd at drikke, skal rødvin være fra Rioja, hvidvin fra 

Penedès og rosé fra Navarra", sagde spanierne selv tidligere, og i mange årtier var det 

særligt rødvinene fra Rioja, som fyldte de danske vinhylder.  

Heldigvis er der sket en mindre vin-revolution i Spanien siden 1980, og i dag oplever vi 

Spanien, som et af de mest fremadstormende lande indenfor vinproduktion.  

Så tag med på en vinøs rejse, når vi med 8 vine skal smage os igennem ”Det Ny Spanien”. 

Vi skal bl.a. smage vine fra to af danskernes yndlings-feriedestinationer: Malaga og Mallorca.   

Vinene præsenteres af Mette Louise Bech fra Allerød vinhandel, og der vil selvfølgelig også 

være mulighed for at bestille aftenens vine til fordelagtige priser. 

 
Tilmelding på: https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp   Husk at logge ind først! 
 

2.2 Arrangementer under planlægning 
 
Mandag d. 20. maj 2019:   Vinquiz II, v/Lars Johannesson & Janus Hertz 
Fredag d. 14. juni 2019:   Afslutning (under planlægning) 

 
 
3.   Eksterne arrangementer (Bringes til orientering, VVV har ikke noget med 
disse arrangementer at gøre) 
 
3.1 Fribilletter til Allerød Vinhandels Vinfestival i 3/5 & 4/5-2019 

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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I lighed med de sidste par år har vi fået tilbudt fribilletter til Allerød Vinhandels Vinfestival i 
3/5 & 4/5-2019 (Normal pris 100 kr). Se også vedhæftede flyer. Det plejer at være et rigtig 
godt arrangement. 
Hvis man ønsker at deltage så er proceduren at man selv skriver til Allerød Vinhandel på 
vin@allevin.dk og angiver hvilken dag, hvor mange billetter, samt at man kommer fra 
”Værløse Vinvenner". 

 
 
4.   Links 
Se også: 
”Alt om Vin”:  https://aov.dk 
”KultuNaut”: https://www.kultunaut.dk 
”Vinavisen”: https://www.vinavisen.dk 
 

 
Med venlig hilsen 
Janus Hertz 
Næstformand & Vinnyt redaktør 
Værløse VinVenner 
 

~ o ~ 
 
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev – eller hvis du har en god ven, der 
uforpligtende vil med på mailinglisten, så send besked til VVV's webmaster Jens R. Rasmussen: 
jrr@vinvenner.dk (Unsubscribe / Afmeld – klik her!) 
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