
L y c k a d 1 0 - å r s f e s t p å  
Gårdskulla.!

Föreningens 10-årsjubileum på Gårdskulla 
smamlade ett rekordantal deltagare. Festen var 
lyckad med god mat, goda viner och muntert 
sällskap. Ett stort tack till Eimer och Raija för 
arrangemangen! !!
I juni och juli ordnar vi inga tillställningar. Givetvis 
betyder det inte att vinintresset skulle falla i 
glömska.!!
Nedan några tips om hur vinintresset kan hållas vid 
liv under sommaren. !!!!!!!!!!!

Drick fina och förmånliga 
viner på restaurang - äntligen 
i Finland!!!!
Ja, nu är det faktiskt äntligen möjligt. Från och med 
den 1 juni 2014 övergår restaurang Grotesk på 
Ludviksgatan 10 i Helsingfors till att prissätta viner 
med en fast marginal. Detta innebär att priserna på 
kvalitetsviner sjunker drastiskt.(Bl.a. kan noteras att 
en flaska Dom Perignon går ner i pris med över 
hundra euro). Då Grotesk dessutom har ett otroligt 
mångsidigt utbud av kvalitetsviner, som serveras 
per glas, är valet av restaurang för vinvännen 
denna sommar glasklart.!

!
Vanligen gör vi inte reklam för enstaka företag, men  
i detta fall är en rekommendation på sin plats. Hur 
många år har vi inte klagat på restaurangernas 
p rocen tbase rade marg ina le r, som g jo r t 
kvalitetsvinerna hopplöst dyra. Nu när någon 
äntligen gör slag i saken är det dags för oss att 
understöda detta.!!
Genom att inflöra en fast marginal om 20€/flaska 
hoppas Grotesk att kunna höja vinkulturen i 
Helsingfors och Finland till en ny nivå. Dra ditt strå 
till stacken i sommar och ta med vänner, och 
bekanta till restaurang Grotesk för att avnjuta 
kvalitetsviner till hyfsat pris! ...och sprid gärna 
denna in format ion v idare. Mera in fo på 
www.grotesk.fi!!!!!!!!!!!!!!!
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Bra sommarläsning - VIN!

!
Boken för hängmattan, stugan eller trädgården: 
VIN. Boken med det mycket beskrivande namnet 
handlar givetvis om vin.!!
Personligen kan jag varmt rekommendera detta 
286-sidor tjocka referensverk. Boken innehåller 
korta, en sida långa artiklar om det mesta som har 
att göra med vin, vinframställning, odling, 
druvsorter samt verkligen givande information  om  
varför vissa viner passar bra med viss typ av mat.!!
"Grundidén med denna bok är att sprida riktig 
kunskap baserad på professionellt kunnande och 
vetenskaplig grund. Boken är avsedd både för den 
vetgirige nybörjaren och för finsmakaren som söker 
djupare kunskap. Den är uppbyggd på ett sådant 
sätt att man kan hoppa fram och tillbaka och 
fördjupa sig i de ämnen man vill, samtidigt som 
vinkunskaperna växer utan att du tänker på det. 
Boken har en exklusiv känsla med en raffinerad 
och sparsmakad formgivning och pryder sin plats i 
bokhyllan eller på soffbordet." (utgivarens 
beskrivning)!!
Boken säljs bl.a på Adlibris för 20,20€. Mera info 
på http://www.adlibris.com/fi/product.aspx?
isbn=9187301008!!!!!!!!!
.!

Höstens tastingdatum!
!
I augusti kör vi i gång igen. Pricka in dessa datum i 
din kalender. Teman är tillsvidare riktgivande, men 
datumen försöker vi hålla fast vid.!!
- Augusti(19.8.2014) Skumviner/champagne 
(Christer)!
- September (23.9.2014) Merlot (Johan)!
- Oktober (28.10.2014) Biologiskt odlade viner!
- November (18.11.2014) Piemonteresan (Eimer)!
- December (9.12.2014) Söta viner (Kim)!!!!!!
Ha en skön sommar!!
!
Nästa medlemsbrev med bl.a. mera info om 
augustitastingen utkommer i början av augusti. Ha 
en skön sommar - vi ses på hösten.!! !!!!!!!!!
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