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VinNyt nr. 248 – November 2022 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

Bestyrelsen og webmasteren beklager at anmeldelsesanmodning for sidste 

vinsmagning Rhône ved en fejl blev sendt ud to gange. 

Hvis I anmeldte nok en gang, er det sidste anmeldelse, der er bevaret. 

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
Tirsdag d.13/12-2022 kl. 19:00 – 21:30: - Latinamerikanske vine 

v/www.Winepoint.dk, afholdes i Salen Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. 

Tilmeldingsfrist senest tirsdag d. 6/12-2022 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 

300 kr. 

 

I WinePoint importerer vi vine fra små boutique- og familievinhuse fra Chile, 

Argentina og Spanien.  

Vores hovedfokus er på at tilbyde noget unikt, vine med kant til den rigtige 

pris/kvalitet. 

Vin fra Chile forbindes ofte med konsumvin til gode priser fra store vinhuse, men 

tendensen er ved at skifte og flere og flere små vinhuse fra spændende regioner 

dukker op. Vores chilenske vinhus, Tinta Tinto, hører til kategorien mikro-vinhuse. 

Ejeren var tidligere netop winemaker på et af konsumvin-husene, indtil han startede 

sit eget projekt med koldklimavine, som laves med naturvinstilgang i baghaven. 

Vin fra Argentina har generelt bedre ry end vin fra Chile. Hvor skiller vores sig ud?  

Jo, vores vine er højdevine. Dvs. de 2 vinhuse, Tukma og Las Nubes, dyrker 

vinstokkene i bjergene i ca. 2.000 meters højde. Det er noget, der giver god syre og 

stor koncentration. De fleste af vinene er på de argentinske nationaldruer, Malbec 

og Torrontés. Winemakeren er særligt anerkendt for sine Torrontés-vine. 

Pia er været i vinbranchen i mange år. Guil er argentiner og vi har boet i både 

Argentina og Chile. Vi glæder os til at viser jer vores dejlige vine fra de 2 lande, vi 

brænder for, og fra vinhuse, som vi har forelsket os i.  

 

Smageprogram (med forbehold for ændringer): 

1. Big Fish, Sauvignon Blanc fra Chile 
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2. Tukma Torrontés Reserva fra Argentina 

3. Tukma Gran Torrontés fra Argentina  

4. Tinta Tinto Pinot Noir fra Chile 

5. Tinta Tinto Cabernet Sauvignon/Petit Verdot fra Chile  

6. Las Nubes – Malbec fra Argentina 

7. Tukma Malbec fra Argentina 

8. Tukma Gran Corte Malbec blend fra Argentina 

9. Tukma Cabernet Sauvignon fra Argentina 

10. Tinta Tinto Syrah, fra Chile 

 

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: 

 

• 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 

 

”Vinavisen”: https://www.vinavisen.dk 

 

Med venlig hilsen 

Janus Hertz 

Næstformand & Vinnyt redaktør 

Værløse VinVenner 

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

