
Chardonnay från hela världen 
24 september

Tisdagen den 24 september kl. 18.30 på 
adressen Åbackavägen 1, Kyrkslätt ( i 
Engblom&co:s utrymmen i Munkkulla invid 
stamväg 51 mittemot K-rauta) tar vi oss an 
druvan Chardonnay. Varför är Chardonnay världens 
mest utbredda vittvinsdruva? Hur skiljer sig 
chardonnayvinerna i olika delar av världen från 
varandra? Vilken mat passar chardonnayviner till?
Dessa frågor och mycket annat får vi svar på under 
ledning av Johan Lindberg. Givetvis smakar vi på 
chardonnayviner från olika delar av världen.
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 20.9. Kom ihåg att ta med sex glas, 
pengar för vinerna och din tastevinskopa.
Bästa vin på "Alkos 
nyheter"-tastingen
I augusti smakade vi på nyheter i 
Alkos sortiment. I den traditionella 
omröstningen valdes Sauvignon 
Blanc-vinet från Loire till kvällens 
bästa. Ett komplext vin utan 
överdrifter i smakväg tilltalade en 
majoritet av de närvarande. 
Domaine Franck Millet Sancerre 
(Alko ca 15€).

M å n g a n y a " e t t o r " i 
föreningen

Glädjande många nya och gamla medlemmar 
deltog i vårens ettbetygskurs. Många deltagare 

klarade provet och kan nu 
titulera sig "ettor". Även 

de som inte klarade 
p rove t e l l e r i n t e 
kunde delta torde ha 
lärt sig ett och annat 
om vin.

Humöret var ofta på 
topp under kursen och 

av många humorist iska 
insiderdiskussioner kan väl 

nämnas diskussionen om " kommunalt vin i 
Burgund" samt "chaplinisering av vin".
Föreningens styrelse sammankommer inom kort för 
att besluta om kommande skolningsprogram.
Alkos nya nätsidor
Alko har under sommaren förnyat sina nätsidor. 
Första intrycket är kaotiskt och många klagar på att  
det är svårt att hitta det man vill ha på de nya 
sidorna. Alko påstår att sidorna ännu utvecklas, så 
vi får väl se vad det leder till. Har du redan testat de 
nya sidorna alko.fi/sv?
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