
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 4 Augusti 2015 
 
Hej, 
 
Vi har fått njuta av riktigt fint väder under största delen av augusti, men dagarna 
börjar bli kortare och morgnarna kallare så hösten börjar vara på väg. Nu är det 
också dags att se fram emot det kommande vinåret. Vi hade redan vår första 
provning senaste torsdag och det var en riktigt lyckad tillställning, trots att vi var 
ganska få som deltog. Höstens program är nu fastslaget och nu gäller det för var och 
en att sätta in dagarna i kalendern.  
 
 
Höstens program 
 
Torsdag 24.9 klockan 19.00. Belgiska vin.  
Torsdag 29.10 klockan 19.00. Valmöte 
November: Provning tillsammans med Sibbo Vin och Mat, tidpunkt och tema är ännu öppna.  
Torsdag 17.12 klockan 19.00: Julmiddag på Savijärvi Gård  
 
OBS: Höstens provningar arrangeras på Ljusbacka i Kyrkoby.  
   
 
Utbildning 
 
Vi kommer under hösten att köra igång med champagne-kursen. Första träffen ordnas 8.10. 
Den som är intresserad skall anmäla sig till ordförande Hasse. Minimiantal för att kursen 
skall bli av är 10 personer och den ordnas tillsammans med Vanda Munskänkarna. Mera 
information kommer senare. Kostnader för kursen kommer att vara 150 euro per person.  
 
Druvkursen kommer också att ordnas 2015-2016 i fall det finns tillräckligt många 
intresserade. Anmäl intresse till ordförande Hasse.  
 
Styrelse 
 
Under valmötet är ordförande Hasse Holmgren, Kristina Lyytikäinen och Jan Lindholm i tur 
att avgå från styrelsen. Om någon är intresserad att delta i styrelsen för de två följande åren 
är det bara att kontakta någon i styrelsen under september.  
 
Vin från nätet 
 
Vill man ha ett vin som finns inte finns till salu på Alko kan man beställa det från dem, men 
efter att ha kontrollerat med dem vet jag i alla fall själv att det inte lönar sig för priset blir 
normalt ungefär dubbelt jämfört med om man beställer direkt från producenten eller från en 
webbshop. Därför kan det vara värt att fundera på att beställa direkt från utlandet. Det finns 
många producenter som gärna säljer direkt till konsumenter i Finland och det finns också ett 



stort antal webbshoppar som specialcerat sig på att leverera vin till kunder världen runt. Här 
följer en lista:  
 
http://www.decantalo.com/en/  De här säljer spanskt vin och har själv testat och det 
fungerade bra 
 
http://www.vinotheque-bordeaux.com/  De här säljer vin från Bordeaux och då jag 
köpte för ett par år sedan var det inga problem 
 
http://www.superiore.de/  De här säljer italienskt vin. Jag har ingen egen erfarenhet, 
men har hört bara bra erfarenheter 
 
http://www.vinatis.com/  De här säljer vin och champagne. Jag har ingen egen 
erfarenhet, men har hört bara bra erfarenheter 
 
http://www.denisperret.fr/en/  De här säljer vin från Bourgogne, jag har köpt flera 
gånger och det har alltid fungerat bra. 
 
http://www.viinitkotiin.com/index.php Estnisk webbshop som drivs av två finländare. 
De har nära samarbete med Vindirekt och leveranserna fungerar alltid.  
 
Många kanske undrar om det är lagligt att beställa direkt från nätet. Gå in på sidan: 
http://www.vinetti.fi/ Här finns information om hur man skall gå tillväga då man 
beställer.  
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