
Vårens program
Datum för vårens program är fastslagna. Du hittar 
datum och ämne för kommande tillställningar på 
vår hemsida (under Vinprovningar).
Vi utreder som bäst intresset för kommande 
vinkurser. Högst på agendan står en "grundkurs", 
dvs en 1-betygskurs. Hör av dig så snart som 
möjligt om du är intresserad.
Nästa vinprovning, 5 mars
Nästa vinprovningstillfälle går av stapeln tisdagen 
den 5 mars kl. 18.30 på adressen Åbackavägen 
1, Kyrkslätt (i Engblom&co:s utrymmen i 
Munkkulla invid stamväg 51 mittemot K-rauta). 

Till "Ta med en vän"-
tastingen hoppas vi på 
en hel del nya ansikten. 
Som rubriken indikerar 
är förhoppningen att 
medlemmarna denna 
gång skulle ta med sig 
bekanta, s läkt ingar 
e l l e r a n d r a 
vinintresserade som 
kan bekanta sig med 
vår verksamhet. Vi 
smakar på druvtypiska 
viner, lär oss praktiska 
vintips och repeterar 
grunderna för vinkunskap. Dessutom öppnas 
mousserande vin med sabel och kombineras vin 
med matelement. En händelserik kväll som passar 
såväl inbitna vinvänner som nya intresserade.
Anmäl dig via länken i e-postmeddelandet du fått 
eller via länken på vår nätsida munskankarna.fi/
kyrkslatt_sjundea. Anmäl dig helst genast men 
allra senast 1.3. Obs! även vännerna bör 
förhandsanmälas! Begränsat utrymme, max 24 
personer. Kom ihåg att ta med sex glas och din 
tastevinskopa. ...och givetvis är du välkommen 
även utan dina vänner.


Nytt nummer av Munskänken

Vänner av portvin skall definitivt 
bekanta sig med senaste 
n u m m e r a v M u n s k ä n k e n 
01/2013, som är fullspäckat 
med information om just portvin 
och Por to , som val ts t i l l 
Munskänkarnas vinort 2013. 
Logga in på våra nätsidor 
munskankarna.fi med den e-

postadress och det lösenord du 
fått och bekanta dig med den digitala tidningen 
Munskänken. Du hittar den under rubriken 
Medlemssidor.
Mousserandekursen

Mousserandekusen, som 
inleddes i augusti 2012 med 
14 deltagare avslutades 
under högt id l iga former 
fredagen 1 januari. Diplom 
delades ut och ett antal 
flaskor champagne avnjöts till 

bl .a. ostar, bakverk och 
jordgubbar. Under kursen smakade vi på över 30 
olika mousserande viner, Krug och Dom Perignon 
inte att förglömma. Eftersom sabreringsförsöken 
(=försök att öppna flaskor med sabel) utmynnade i 
ett totalt misslyckande, höjdes flera röster för en 
fortsättningskurs. Vi får väl se....
Bästa vinet från Toscana
Senaste tasting hölls den 5 februari med 
ett mycket beskrivande urval av olika 
slags viner från området. Publikens 
favoritvin var denna gång La Villa 
Vino Nobile de Montepulciano; 
ett härligt, fylligt vin med inslag 
av fikon och ekighet samt lång 
eftersmak. 19,98€ på Alko.
Trött på Alkos sortiment? - 
alternativ finns!
Är du trött på Alkos sortiment och hutlösa 
vinstmarginaler men funderar fortfarande på 
huruvida det är lagligt att köpa vin på nätet, är 
orolig över hur och vilka skatter som skall betalas 
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samt är något osäker att göra uppköp på  utländska 
nätsidor?
Ett enkelt och bekvämt sätt att inleda nätköp av 
viner är att anlita någon av nedanstående 
etablerade finskspråkiga nätbutiker. Dessa sköter 
om betalning av acciser och avgifter t i l l 
myndigheterna samt levererar vinerna hem till dig. 
Det enda du behöver göra är att välja vin och 
betala med kreditkort.
kyytipoika.com säl jer kvali tetsvin i ol ika 
prisklasser. Utgående podukter säljs ofta med 
betydande rabatter.


carsinshop.com säljer Juha Berglunds viner från 
Chateau Carsin.


Har du redan Vivino på din 
telefon?
Den pouläraste vinappen 
till din smarttelefon just nu 
heter Vivino. Med appen, 
som är gratis, tar du ett 
fo tografi av flaskans 
etikett och vips får du 
information om vinet; 
producent, druva, vad 
andra tyckt om det mm. 
Du kan sluta grubbla över 
vilket vin du drack på 
restaurangen i går bara du kommer i håg att ta en 
bild av etiketten. Det här bara måste du ha!
Andra nyttiga vinappar är Viiniopas och Viinistä 
Viiniin, som bägge  innehåller omdömen om de 
viner som säljs på Alko. App-versionerna omfattar 
även Alkos nyheter till skillnad från motsvarande 
böcker.


Svenska vintidningar
För dig som vill läsa vintidningar på 
svenska kan vi rekommendera 
Världens Viner, en tidsskrift som 
utkommer fyra gång om året. En 
årsprenumeration till Finland kostar 
372kr. Gå in på varldensviner.se 
för att bekanta dig med tidningen 
e l l e r f ö r a t t p r e n u m e r e r a 
(inledningsvis uppges ett billigare  
prenumerationspris men porto 
tillkommer då du uppger din adress i Finland).
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