
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 4 April 2016 
 
Hej, 
 
Solen skiner och våren är äntligen här. Nu är det äntligen dags att börja förebereda 
sig för sommarsäsongen och kanske någon liksom jag redan tjuvstartat med att börja 
grilla. Om inte så är det hög tid att börja nu när dagarna är längre och temperaturen 
stiger dag för dag.  Sparrisen är också här så passa på och köp hem färsk sparris 
och välj till det ett gott vin så är fredagen tryggad.  
 
Marsmötet hölls i går och temat var då Årets vin under ledning av undertecknad.  Vi 
smakade på tre vita och tre röda vin. Bland de vita så var Wolfbergers Riesling klar 
vinnare med 70% av rösterna och på andra plats kom Raimats Chardonnay. Årets 
vin Castillo de Molina Sauvignon Blanc fick endast en röst. Det diskuterades en hel 
del varför det här vinet valts till årets vin men i den här serien (nya världens vin under 
11 euro) finns det många vin som är rena besvikelser och därför går det lätt så att 
många domare tycker att ett sådant här välgjort vin är bra och därmed utses det till 
vinnare. För mera detaljer om tävlingen lönar det sig att gå in på sidan:  
 
http://www.vuodenviinit.fi/kilpailukutsu/ 
 
Rödvinen var alla bra och alla fick lika många röster. Med fanns Barolo Giblin, 
Perticaia och Chateau Musar Hochar.  Provningen var riktigt lyckad med bra 
diskussioner om alla vin som vi hade med.  
 
 
Vårens program 
 
Torsdag 28.4 Loire under ledning av Kim Knape, plats; Hedåsen 
Torsdag 26.5 Säsongavslutning, plats: öppen 
 
 
Munskänkarnas vintävling 
 
Munskänkarnas vintävling ordnades senaste veckoslut i Grankulla. I tävlingen deltog 
hela 14 lag och från Sibbo var det i år 3 lag med vilket är mycket bra. Här fanns bland 
annat en Chenin Blanc från Sydafrika och en Zinfandel från Kalifornien som var 
ganska svåra att känna igen. För mera information om tävlingen med vinlista kan den 
som vill gå in och titta på min blogg på adressen:  
 
https://jansvinblogg.wordpress.com/2016/04/06/munskankarnas-vintavling-2016/ 
 

http://www.vuodenviinit.fi/kilpailukutsu/
https://jansvinblogg.wordpress.com/2016/04/06/munskankarnas-vintavling-2016/


Nivån på tävlingen i år var hög och segern gick slutligen till Esbo. Ett stort grattis till 
vinnarna! 
 
 
Kommande evenemang  
 
Grand Champagne Helsinki 
Platsen är som tidigare gamla studenthuset och tidpunkten 21-23.4.2016. Ta en titt 
på deras hemsida för mera information eller via Facebook. Här finns också många 
intressanta provningar man kan delta i och en del platser finns ännu kvar.  
 
Med vinhälsningar,  
Jan 


