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VinNyt nr. 247 – Ultimo Oktober 2022 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

Intet nyt er godt nyt…  

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
Mandag d.7/11-2022 kl. 19:00 – 21:30: - Rhone vine: Domaine Mur-Mur-Ium 

v/Véronique Pichon & Holte Vinlager, afholdes i Salen, Satellitten, Bymidten 46, 

3500 Værløse. Tilmeldingsfrist senest mandag d. 31/10-2022 – Pris: 

Medlemmer gratis, Gæster 300 kr. 

 

Domaine Mur-Mur-Ium ligger på sletten ved foden af Mont Ventoux - som for de 

fleste Tour de France-entusiaster er kendt som ”det skaldede bjerg”. Domaine Mur-

Mur-Ium ligger ikke langt fra landsbyen Mormoiron. 

Ventoux grænser op til Côtes de Provence i syd, Vacqueyras og Gigondas i nord og 

Château-neuf-du-Pape i vest. Nogle af de bedste årgangsvine fra den sydlige 

Rhône-dal kommer fra denne region. Godset er ejet af Pichon-familien. Marc Pichon 

købte det i 2006 og drives nu af hans søster Véronique Pichon. 

 

Vinenes terroir: 

Ejendommen blev grundlagt i 1995 og dækker nu 60 hektar. Klimaet er 

middelhavsklima og tilsvarende varmt. Mistralen, som bringer frisk luft ned fra Mont 

Ventoux, sørger for afkøling. Hvid ler og kalk er de vigtigste bestanddele i jorden, 

som er delvis stenet og delvis sandet. Dette giver Mur-Mur-Ium mulighed for at 

vælge de bedst egnede steder til deres druesorter.  

 

Der dyrkes rødvin af Grenache Noir, Syrah, Marselan og Pinot Noir, mens de hvide 

druesorter er Roussanne, Clairette, Vermentino og Viognier. De hvide vine lagres 

typisk på tanke i rustfrit stål, mens de røde vine gærer i beton. De røde vine lagres 

også på barriques i ca. 6 måneder.  
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Siden 2018 har Domaine Mur-Mur-Ium været certificeret økologisk, så alle vine 

også er velegnede til kendere med grøn samvittighed. En biavler har opstillet 

bistader i vinmarkerne og producerer derfor honning med en særlig note. 

 

Interessant og opsigtsvækkende er det, at man hos Mur-Mur-Ium lader druerne 

hænge længere tid på vinstokkene, end andre producenter gør, for på den måde at 

opnå optimal modenhed, som giver mere frugt og fedme, til deres vine.  

 

Hos Mur-Mur-Ium er man endvidere begunstiget ved at være i besiddelse af mange 

gode mindre vinmarker på de sydlige skråninger af Mont Ventoux, hvilket har 

resulteret i nogle helt unikke vine. Lige præcis her er der perfekte vækstbetingelser 

for især Grenache og Syrah, og druerne høstes om natten for at bevare mest mulig 

frugt og aroma. Alle vinmarker dyrkes uden brug af kemikalier eller pesticider og 

jorden bearbejdes manuelt. Derudover foregår al høst med håndkraft, og hver 

druesort vinificeres separat. 

 

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: 

 

Foreløbige datoer for sæsonen 2022/2023: 

 

• 13/12-2022 – Julevine med sydamerikanske vine v/Winepoint 

• 11/1- 2023 - Bestyrelsens nytårstaffel med drinks og lækre snacks 

• 8/2-2023 – Tysk vinbonde Andreas Hemer (under planlægning) 

• 2/3-2023 – Østrig smagning (under planlægning) 

• 13/4-2023 – (under planlægning) 

• 9/5-2023 – (under planlægning) 

• 9/6-2023 – Afslutnings arr. ”Naturvin” hos ”Vores Franske”, Farum Hovedgade 83. 

Ekstraordinært arr. med egenbetaling. 

 
 

3.   Links 
Diverse links: 

 

”Alt om Vin”:  https://aov.dk 

 

”KultuNaut”: https://www.kultunaut.dk 

https://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
https://aov.dk/
https://www.kultunaut.dk/
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”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!) 

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

