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VinNyt nr. 252 – Marts 2023 

 

Kære vinven 

1. Nyt fra bestyrelsen 
 

Intet nyt er godt nyt… :-) 

 

2.   Kommende VVV-arrangementer  
 

2.1 Arrangementer åben for tilmelding 
Torsdag d.13/4-2023 kl. 19:00 – 21:30: ” Bio-vin” v/Emilie vin, afholdes i Salen 

Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse. Tilmeldingsfrist senest torsdag d. 6/4-

2023 – Pris: Medlemmer gratis, Gæster 300 kr. 

 

Emilie Vin har eksisteret i godt 18 år. Vores forretningside er at sælge vin af meget 

høj kvalitet fra mindre domainer, som helst skal benytte sig af økologiske og/eller 

biodynamiske metoder i produktionen. I første omgang har vi sat fokus på Frankrig, 

hvor mange vinbrug er langt fremme i denne retning, men vi har også vine fra Italien, 

Spanien, Portugal, Tyskland, Østrig og USA på programmet, og vi stopper ikke her, 

idet sortimentet til stadighed vil blive udvidet.  

  

Hvorfor økologi og biodynamik? Jo, fordi det har vist sig, at man simpelt hen ud over 

at skåne miljøet laver nogle fremragende vine med karakter ved at dyrke jorden på 

en mere “naturlig” måde uden brug af kemi dvs. pesticider, fungicider, kunstgødning 

og med et lavt udbytte osv. Mange af de største vine specielt i Frankrig bliver faktisk 

produceret på denne måde, og der kommer flere og flere til. Endvidere er vores 

leverandører nogle utrolig engagerede mennesker, der samtidig med at være 

teknisk dygtige også har “hjertet med” i deres produktion. 

 

Vi skal smage følgende vine (med forbehold for sidste øjebliks ændringer): 
• Domaine Léon Boesch, Pinot Blanc 2020 – Alsace, Frankrig  

• Sepp Moser, Grümer Veltliner Von den Terrassen 2021 – Kremstal,  

• Château Couronneau, Bordeaux  – Frankrig  

• Domaine la Ligiére, Vacqueyras Rhône, Frankrig  

• Weingut Zähringer, Spätburgunder SZ 2019 – Baden, Tyskland  

• Matsu, El Recio  2019 – Toro, Spanien  

• Domaine Coston, Terrasses du Larzac – Lanquedoc, Frankrig  

• Pian dell’Orino, Piandorino 2018– Toscana, Italien  
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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”. 

 

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

 

 

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: 

 

• 9/5-2023 – Pinot Noir teamsmagning v/Allerød Vinhandel 

• 9/6-2023 – Afslutnings arr. ”Naturvin” v/”Vores Franske” i Satellitten 

Værløse. Ekstraordinært arr. med egenbetaling (Bemærk ny lokation!) 

 
 

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 

 

~ 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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