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VinNyt nr. 238 – Januar 2022 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

Efter at vi desværre i januar var nødt til at aflyse Cocktail arrangementet pga. 

Corona, er der nu igen lys forenden af tunnelen       

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
 

Torsdag  d. 10/2-2022 kl. 19:00 -21:30: Vinsmagning ”Loire & Sydfrankrig” 

v/Thomas Brinkløv fra GENEREUX, afholdes i Salen, Satellitten, Bymidten 46, 

3500 Værløse. Tilmeldingsfrist senest torsdag d. 3. februar 2021 – Pris: 

Medlemmer gratis, Gæster 325 kr. 

 

GENEREUX har fornøjelsen af at præsentere et fint udvalg af vine fra vores to 

favoritområder: Loire & Sydfrankrig. 

Det er her vores import historie startede, hvor vi hurtigt fik lavet nogle gode aftaler 

med små vinhuse, som har skabt glæde blandt vores kunder siden. Vinene er meget 

prætentiøse fra hver deres områder og pris/kvalitet forholdet meget fordelagtigt. 

Vi starter aftenen i Loire dalen med en Crémant på 100% Chardonnay, dernæst en 

hvid på Sauvignon og en rød Cabernet Franc fra Touraine. Efterfølgende den 

populære Saint-Nicolas de Bourgueil fra top producenten Yannick Amirault. Turen 

går videre til Sydfrankrig hvor vi smager to unikke vine fra højtliggende marker i 

Roussillon. Vinene har en helt særlig historie, samt et højt niveau. Til sidst skal vi 

selvfølgelig smage nogle af vores bestsellers fra Rhône, to fra Nord-Rhône og en fra 

Syd. Der er meget at se frem til og jeg glæder mig til at præsentere vinene for 

Værløse Vin Venner. Der vil være bestillingslister med tilbud på vinene ved køb d. 

10/2. 

Venlig hilsen Thomas Brinkløv 

 

Genereux er et vinimportfirma grundlagt af Thomas Brinkløv i 2005. Vores fokus 

ligger på kvalitet fremfor kvantitet. Vi importerer alle vores vine direkte fra mindre 

vinhuse og vinbønder, som arbejder hårdt i marken, og dyrker enten økologisk eller 

biodynamisk. Vi har målrettet fundet vores niche netop med 
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økologiske/biodynamiske vine, hvor det handler om at få det bedste terroir udtryk 

frem i vinene, med minimal tilsætning af unaturlige midler. Udbyttet er ofte lavere, 

mængderne små, men kvaliteten bedre. 

Det er netop i denne kategori, at man efter vores mening kan gøre nogle virkelig 

gode vinkøb, modsat evt. at betale store summer for klassificerede vine, (fra 

eksempelvis Frankrig). Vi importerer de fleste vine fra Frankrig, dernæst Italien og 

Spanien. Den tætte kontakt med vores vinbønder, gør det muligt at fortælle historier 

om vinene, fortælle om området, dyrkningen, vinproduktionen, og dele vores og 

vinbøndernes passion med vores kunder. 

Vi sælger hovedsageligt til private, men også en håndfuld vinbarer og restauranter. 

Vi afholder 8-10 smagninger om året, enten på lageret i København, eller i vores 

lokale på Nørrebro, der gennem årene er blevet Genereux’ DNA. Det er netop til 

disse smagninger, at der er tid ti at smage, fortælle og snakke om de gode vine. 

Efter at vores hjemmeside www.genereux.dk har fået en mere brugervenlig 

platform, er der også mange der vælger denne løsning. 

 

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

 

HUSK at medbringe egne smageglas og service!  

Har man ikke mulighed for dette eller glemmer det, vil det fortsat være muligt at 

låne af VVV, med afsluttende ”selv-opvask”. 

 

 

2.2 Arrangementer under planlægning 
 

Datoer for den kommende sæsons arrangementer, som altid med forbehold for 

ændring af enkelte datoer og indhold: 

 

Datoer sæsonen 2021/2022: 

 

• Torsdag d.10/3 – Riesling 

• Tirsdag d.12/4 – Rumænske vine eller Portugal (under planlægning) 

• 24/5 eller 25/5 – Mauro – ”vores” Piemonte vinbonde (under 

planlægning, datoen i maj ligger ikke fast endnu!) 

• Fredag d.10/6 – Afslutningsmiddag – ekstraordinært arr. med 

egenbetaling (under planlægning) 

 

 2.3 Eksterne arrangementer (ikke i VVV regi) 
 

Pondus Vin’s 7 års fødselsdag. Det skal fejres lørdag d. 9. april 2022, hvor Christian 

finder en masse forskelligt frem (hvid, rosé og rød). Denne smagning er 

ekstraordinært GRATIS, da vi ud over fødselsdagen formentlig og forhåbentlig skal 

fejre, at vi til den tid er uden restriktioner. Der bliver sat 4 timer af til smagningen, så 

alle kan fordele sig over dagen kl. 12-16. Kom og gå, som det passer Jer. INGEN 

tilmelding.  

Mange viiiinlige hilsner                                                                                         

http://www.genereux.dk/
https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
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Christian Kjeldbjerg, Pondus Vin, mobil 20815021, pondusvin@outlook.dk 

 

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!) 

mailto:pondusvin@outlook.dk
https://aov.dk/
https://www.kultunaut.dk/
https://www.vinavisen.dk/
mailto:jrr@vinvenner.dk
mailto:jrr@vinvenner.dk?subject=Afmeld%20mig%20fra%20Værløse%20Vin%20Venners%20Vinnyt.%20Tak

