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VinNyt nr. 222 – Januar 2020 

 

 

Kære vinven 

 

1. Generelt. 

Bemærk næste arrangement finder sted allerede om lidt over 2 uger, samt forgår inde i 

København. Der er to tilmeldinger på hjemmesiden, en til selve Gambero Rosso 

arrangementet og en til efterfølgende spisning (egen betaling). 

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  

 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
 

Onsdag d. 5/2-2020 kl 16-19: “Gambero Rosso”, Moltkes Palæ, Dronningens Tværgade 

2, 1305 København K. Tilmeldingsfrist senest onsdag d. 28/1-2020 – Pris: Medlemmer 

gratis,  Gæster 300 kr. 

 

Igen i år skal vi smage udsøgte vine fra Gambero Rosso nyeste katalog. Smagningen for os 

foregår efter, at den professionelle smagning er ovre kl 16; så selvom man kan komme 

dryssende indtil lidt før kl. 19, anbefales det, at komme så tidligt som muligt! 

Ved indgangen melder man blot, at man kommer fra Værløse Vinvenner. 

 

Vi plejer at gå ud og spise samlet ved 18-tiden på La Vecchia Signora. Dette er for egen 

regning og egen mad, selvom VVV giver et glas vin. Aht. bordbestilling bedes man også 

tilmelde sig denne, hvis man ønsker at spise med os andre. 

 

Gambero Rosso ("Den røde Reje" på dansk) er den bedst kendte guide til Italiens vine og er 

udkommet hvert år siden 1988. Ca. 2200 vingårde gennemgås, 20.000 vine smages, og de 

udvalgte vine får mellem 0 glas (ok) og 3 glas (bedst, i reglen blot 300-400 vine). En vin kan 

få 2 røde glas - ellers er de sorte - hvis den anses for særligt god -og god nok til at komme i 

finalen til at få 3 glas. Har en vingård haft 10 vine med 3 glas i guiden, får den desuden en 

stjerne, tilsvarende 2 stjerner for 20 vine med 3 glas og 3 stjerner for 30 vine med 3 glas. 

Vingården behøver dog ikke hvert år at få 3 glas for en vin. Ikke alle vingårde sender vin ind, 

men kun få ønsker ikke at være med. Gambero konkurrerer med Guida Maroni om et rent ry 

i land, hvor bestikkelse næppe er ukendt. Guiden blev oprettet i samarbejde med Slow Food 

organisationen, som blev oprettet det år, hvor den første MacDonald's åbnede i Italien, ved 

den spanske trappe i Rom. Der var demonstrationer og meget andet. Men i dag husker man 

bedst ordene om, at kvalitet var ikke fast food, men slow food. Denne forening har 

medlemmer i mange lande i dag. I dag skrives guiden af et panel ledet af Gianni Fabrizio, 

Eleonora Guerini og Marco Sabellico. 

 

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

 
Datoer for sæsons kommende arrangementer (med forbehold for ændring af enkelte 

datoer): 

 

2020:  

▪ Torsdag d.20/2 – (Team ændret => under planlægning) 

▪ Torsdag d.19/3 – Portugisiske Vine v/Søllerød vinhandel 

▪ Mandag d.20/4 – (under planlægning) 

▪ Tirsdag d.12/5 – (under planlægning) 

▪ Fredag d.12/6 – Afslutning (under planlægning) 

 

3.   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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