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1. VVV-arrangementer
Tirsdag d. 13/1-09 kl. 19:00 – Det romantiske Portugal v/ Karsten Riis Laursen – Salen,
Satellitten, Bymidten 46 – Gæstepris kr. 200 - Tilmelding senest 5/1.
Portugal er, trods de ellers moderne tider, endnu det romantiske vinland, hvor mange af druerne stadig bliver trådt med fødderne i åbne stenkar. Man kan fortsat opleve de knirkende
oksekærrer og sollyset, der spiller i vinløvet, mens piger og drenge bærer druerne på hovedet.
Før EU kom mere end halvdelen af danskernes rødvine fra Portugal. Vi drak desværre kun
de billigste, men portugiserne har altid lavet gode vine. De har blot drukket dem selv eller
solgt vinene til andre. Nu skal vi smage nogle af de allerbedste vine fra Douro og Alentejo,
vine i verdensklasse.
Vinene bliver kommenteret af vinskribenten Karsten Riis Laursen, som også vil fortælle nyt
fra vinens verden og besvare alle spørgsmål.
Og hvem er så Karsten Riis Laursen? Ja han er et af koryfæerne i den danske vinverden,
som











den første Danmarksmester i vinkendskab og vinsmagning i 1979
fagkonsulent for Danmarks Nationalleksikon, Den Store Danske Encyklopædi.
medlem af de mest betydende vinbroderordener, bl.a.
o Confrèrie des Chevaliers du Tastevin, Jurade de Saint Emilion,
o Commanderie du Bontemps de Médoc et de Graves, Les Piliers Chablisiens
og
o Confraria do Vinho do Porto.
medforfatter til en serie vinbøger: ”Praktisk om vin”, ”Bordeaux”, ”Bourgogne”, ”Alsace”, ”Rhônedalen”, ”Tyske Vine”, ”Italiens Vine”, ”Australien”, ”Vine fra Amerika”,
”Portvin” og ”Sydfrankrig”
foredragsholder gennem de seneste 20 år med flere tusinde foredrag og vinkurser for
vinklubber og foreninger overalt i Danmark
underviser på Den Danske Vinskole i København.
vinkommentator i TV-køkkenet i 1980’erne og talrige lokal-TV’er.
arrangør og leder af vinrejser til Frankrig, Tyskland, Portugal, Spanien, Italien, Californien, Chile, Argentina, Sydafrika og Australien.

Karsten har valgt følgende 9 vine, som vi skal smage under hans kyndige ledelse:
______________________________________________________________________________________________
VærløseVinVenner – www.vinvenner.dk - Forstædernes Bank 5472-2023350

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Quinta da Aveleda 2007 - Follies, Alvarinho - Vinho Verde
Esperao Branco 2007 – Reserva – Reguengos - Alentejo
Vinho do Monte 2005 – SOGRAPE – Vidigueira - Alentejo
Quinta das Settencostas 2006 - Alenquer - Ribatejo
Esperao Tinto 2005 – Reserva – Reguengos - Alentejo
Quinta do Crasto 2006 – Reserva - Douro
So Syrah 2005 - Bacalhoa Vinhos - Terras do Sado
Meandro 2006 - Quinta do Vale Meao - Douro
Quinta do Vale Meao 2006 - Douro

Tirsdag d. 24. februar 2009 kl. 19:00 - Store bourgognevine v/ Lars & Malene Larsen,
BedreBourgogne – Salen, Satellitten, Bymidten 46 – Gæstepris kr. 300 – Tilmelding senest
15/2.
Malene & Lars skriver:
Vi - BedreBourgogne – glæder os til at kommer på besøg i VærløseVinVenner den 24. februar – med 10 forskellige vine fra Bourgogne.
Vi er et lille specialfirma, der kun importerer vin fra Bourgogne. Vi er kommet i Bourgogne
de sidste 25 år, og har derfor fået en vis viden om Bourgogne: Hvem er de gode producenter? - hvor er de gode områder? - hvilke årgange er de bedste?
Vi vil præsentere nogle Bourgogne vine, som man ikke så tit finder i Danmark. Vi har vine
fra 2 rødvinsproducenter, Mongeard Mugneret og Michel Gros. Begge højt estimerede producenter fra Vosne Romanée (”hjertet” af Bourgogne) og en hvidvinsproducent fra Chassagne Montrachet, Bruno Colin – ligeledes med i eliten.
Vore producenter producerer nogle typiske Bourgogner, med hvad dertil hører af frugt, fylde,
koncentration og harmoni – og så præsenterer vi vinene på et i Bourgognesammenhæng rimeligt prisniveau.
Vi vil præsentere følgende vine:
Mongeard Mugneret:
- Libertin 2006
- Haute Cote de Nuits ”La Croix” 2006
- Savigny les Beaune 2006
- Beaune 1’cru “Les Avaux” 2004
- Vosne Romanée 1’cru “Les Orveaux” 2006
Michel Gros
- Bourgogne 2006
- Nuits Saints Georges 2006
- Vosne Romanée 1’cru “Clos des Réas” 2002
Bruno Colin
- Bourgogne (hvid) 2007
- Chassagne Montrachet (hvid) 2007
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Vi glæder os til at møde Jer.
Med vinhilsen
Malene og Lars

Onsdag d. 18. marts 2009 kl. 19:00 - Amerika rundt v/ Poul Jakobsen, Dus med vinen
– Salen, Satellitten, Bymidten 46 – Gæstepris kr. 200 - Tilmelding senest 11/3.
Vi skal smage på et meget bredspektret udvalg af vine. Vi vil bevæge os lige fra de lifligste
vine fra Canada til de tunge drenge fra Uruguay. Undervejs vil vi bl.a. også smage vine fra
Californien, Mexico, Chile og Argentina. Vi skal også have lidt amerikansk mundgodt til og
jeg kan love at det ikke bliver burger!

2. Gode tilbud uden for VVV - Se ..\externt.shtml

3. Generelt om tilmelding - Se ..\foreningen.shtml
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