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VinNyt nr. 175  –  17. november 2015 
 

Klik her for at læs dette nyhedsbrev i din browser 

  
 

Kære vinven 
 
 
1. Generelt 
 
1.1 Ny VinNytredaktør 
Al begyndelse er svær, så jeg håber at alle links mv. fungerer nu 

 
1.2 Du har en opgave i foreningen 
Vinvenner er en klub uden lønnet personale - al arbejde er frivilligt. For at få dette til at 
fungere er netop din indsats vigtig. Nogle arbejder i bestyrelsen, med vedligeholdelse af 
websiden, regnskaber, afholde smagninger, købe ind mv.  
Din indsats kunne være enten at møde i god tid og hjælpe med at skære brød, dække bord 
eller blive efter smagningen og hjælpe med opvask mv. Det er der faktisk rigtigt mange, der 
allerede gør – men ikke alle  
 
 
2. Kommende VVV-arrangementer 
 
2.1 Åbne for tilmelding 
 
7. december 2015 kl. 19:00 – Champagne – Champagnesjælen  v/Torben Elhauge – Salen, 
Satellitten, Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 1/12 – Gæstepris 275 kr. 
 
Vil du være godt forberedt til 
indkøb af champagne til 
nytårsaften, bør du deltage i dette 
arrangement, hvor Torben 
Elhauge fra Champagnesjælen 
beretter og giver smagsprøver på 
champagne. Champagnesjælen 
bidrager til at øge kendskabet til, 
hvor forskelligt champagne kan 
og skal være. Samtidig viser 
firmaet, at man tilmed kan få 
champagnen til en rimelig pris 
uden at gå på kompromis med 
kvaliteten… snarere tvært imod.  
 
Champagne er det eneste 
franske vindistrikt, hvor det 
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gennem reklame i mange år er lykkedes at overbevise verden om, at god kvalitet består i at 
vinen skal smage ens år ud og år ind! Og det modsat alle andre vine, hvor man sætter en 
ære i, at man kan smage druesort, årgang, distrikt – ja ligefrem vinbonde. Her skal vinen 
udtrykke sit terroir.  
Heldigvis er denne tendens nu de seneste år begyndt at vinde indpas i Champagne, hvor 
mange af bønderne nu producerer champagne, der udtrykker terroir. 
 
Vi skal denne aften smage champagne lavet på 3 forskellige druetyper; vi skal smage år-
gangschampagne fra 2008 og 2004, og så skal vi smage 2 forskellige rose (en ægte rose og 
en med tilblandet rødvin!). 
 
Til-/framelding nu 

(JRR) 

 
2.2 Kommende arrangementer 

 
5. januar 2016 kl. 19:00 – Robert Parker – Salen, Satellitten, 
Bymidten 46, 3500 Værløse - Tilmelding senest d. 28/12 – 2015 
Gæstepris 375 kr. 
 
Vinvenner har samlet en masse gode vine sammen, som alle 
har Robert Parkers point. Vi skal smage vine helt op til 100 
point! 
 
Robert Parker er den mest velsete og uvildige af alle 
vinanmeldere, bl.a. bedømmer (og fremhæver) han aldrig sine 
egne vine. Vi skal bl.a. smage En dejlig Rioja fra 2001, Rhone, 
Priorat, Brunello, Portvin og vi er stadig på udkik efter et par 
stykker mere. 
 
Til desserten skal vi smage en 23 årig gammel rom, som af 
mange er kaldt en af verdens bedste rom. 
 
 

(HN) 

 
 
3. Eksterne arrangementer (VVV har ikke noget med disse arrangementer at gøre, så 
de bringes udelukkende til orientering.) 
 
3.1 Cultwine 
Den 22/11 kl. 15-18 er der det årlige åbent hus hos Cultwine på Skovbovænget 37. Der er 
masser af gode tilbud på dagen og lidt til ganen. http://www.cultwine.dk  

 
3.2 Løves vinrejser 
Vintur til Italien: Jeg hedder Kenny Jess Brandt og ejer Løve’s Vinrejser sammen med 
rejseleder Anders Bager Eriksen.  
Jeg skriver til jer, da vi sætter en vintur til Italien op til næste år, og tænkte om du har 
lyst til at komme med på turen, som du kan se på vor hjemmeside,     

http://www.vinvenner.dk/tilmelding.asp
http://www.cultwine.dk/
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Jeg har vedhæftet programmet og I kan læse mere, downloade programmet og 
tilmelde sig på www.vin-rejse.dk 
 
 
3.1 Links 
Følg evt. med i  

- Alt om Vin 
- Kultunaut  
- Vinavisen 

 
 

- O - 
 
Med venlig hilsen 

Henning Nielsen vinvenner 

 
 

Værløse VinVenner 
PS: Hvis du ikke længere ønsker at modtage dette nyhedsbrev og dermed ønsker at blive inaktiveret 
i vor database – eller hvis du har en god ven, der uforpligtende skal på mailinglisten, så returner 
dette nyhedsbrev med besked herom. 
 
 

http://www.vinvenner.dk/dokumenter/programItalien2016.pdf
http://www.vin-rejse.dk/
http://www.aov.dk/
http://www.kultunaut.dk/
http://www.vinavisen.dk/

