
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 2, Mars 2014 
 
Hej, 
 
Dagarna blir ljusare och längre och våren verkar så småningom vara på väg. Under 
Februari månads provning fick vi prova på Pinot Noir från hela världen. Det visade 
sig vara ganska svårt att para ihop vin och land. Under provningen blev det i alla fall 
klart att Outi Jakovirtas Julicher Estate Pinot Noir 2010 var allas favorit. Det här vinet 
vann med tydlig marginal över det klart dyrare vinet från Bourgogne. Frågan som 
kvarstår är om vin från Nya Zeeland är bättre/mer prisvärda eller om endast Alkos 
Bourgogne-urval är dåligt. 
 
 
Nästa provning och årsmöte 
 
Föreningens årsmöte hålls torsdagen 27.2.2014 kl 19.00 i Andelsbankens klubblokal. 
På mötet behandlas stadgenliga ärenden.  
 
 
Efter årsmötet hålls marsmånads provning och på agendan är Årets vin. Under 
provningen får vi smaka på två röda vin och ett vitvin som placerat sig bland de tre 
bästa i sin kategori i årets vin tävlingen och som referens väljs två andra röda och ett 
vitvin ut. Det kommer att bli riktigt intressant att se om årets vin också klarar sig bra 
hos oss.  
 
Bekanta er gärna med årets tävling på adressen: http://www.vuodenviinit.fi/ 
 
 
Presentationen samt provningen leds av Hasse Holmgren.  
 
Kvällens vin:  
 
Mera information om vinen kommer senare när resultatet från tävlingen 
offentliggjorts. .  
 
Anmälning sker via Bokat.se och anmäl er senast 20.3.2014.  
 
Utbildning 
 
Munskänkarnas 2-betygsprov hålls lördagen 15.3.2014 i Mårtensdals skola i Vanda.  
 
 
 

http://www.vuodenviinit.fi/


Munskänkarnas vintävling 
 
Regionfinalen i Munskänkarnas vintävling hålls lördagen 22.3.2014 i Hagelstamska 
skolan i Grankulla. Eventuella anmälningar till Hasse Holmgren senast 14.3.2014. 
Exakt tid för provet meddelas senare.   
 
Enligt nuvarande information kommer Sibbo Munskänkarna att delta i tävlingen med 
två lag. Det här är ett ypperligt tillfälle att komma med och prova goda vin samt 
försöka para ihop rätt vin med druva, land och område. Det finns ännu plats för flera 
lag, så försök hitta ett par och kom gärna med och tävla.  
 
 
ViiniExpo 2014 
 
Vinmässan ViiniExpo ordnas 20-22.3 i Helsingfors mässcentrum. För den som vill 
delta på torsdagen går det att beställa biljetter av Sari Viljanen  
(sari.viljanen@viinilehti.fi). Mässans öppethållningstider är följande:  
 
Torsdag  20.3. 2014   kl 12.00 – 18.00 (för yrkesmän)   
Fredag  21.3 2014   kl 12.00 – 15.00 (för yrkesmän)   
      kl 15.00 – 20.00 (också för allmänheten)   
Lördag  22.3.2014   kl 11.00 – 18.00 (också för allmänheten) 
 
På ViiniExpo finns det också provningar som man får delta i gratis. Se mera 
information på Viinilehtis hemsida. Där finns också anmälningsanvisningar.  
 
http://viinilehti.fi/tapahtumat/viiniexpo/ohjelma/ 
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