
Ekologiska viner 28 oktober!
!
Tisdagen den 28 oktober kl. 18.30 på adressen 
Åbackavägen 1, Kyrkslätt (i Engblom&co:s 
utrymmen i Munkkulla invid stamväg 51 
mittemot K-rauta) håller vi nästa tasting.!!
Ämnet denna gång är ekologiska viner. Ett gäng 
från luomuviinit.fi besöker vår förening och 
föreläser om ekologiska viner. Givetvis smakar vi 
även på viner. Missa inte ett intressant och unikt 
tillfälle att vädra alla dina möjliga fördomar samt få 
färsk information om ämnet ekologisk vinodling. !

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 24.10. Kom ihåg att ta med sex glas, 
pengar (ca 25€) och din tastevinskopa.!!!!!!!!!

Bästa Merlot-vinet!!
På septembertastingen smakade vi på 
viner gjorda på druvan Merlot. Såväl 
Bordeaux som Nya Världen var 
representerade.!!
Relat iv t k lar v innare i kväl lens 
omrös tn ing om bäs ta v i n b l ev 
endruvsvinet från Pomerol i Bordeaux 
Château Grange-Neuve 2011 (Alko 
29,90€).!!!!!!

Gott vin?!
!
Det gäller att vara försiktig med att rekommendera 
vin eftersom smak och tycke varierar stort. Som 
vinvän känner du möjligen dock till fenomenet att 
ofta bli tillfrågad om vilket vin du skulle 
rekommendera !!
Själv brukar jag kontra med att berätta 
vad jag själv tycker om just nu och 
varför.!!
Min stora favorit just nu är det spanska 
vinet från Bierzo gjord på den något 
udda druvan Mencia. Kanske just det 
speciella tilltalar. Vinet har kraft och 
tanniner, samtidigt som det har väldigt 
bra syra - ett välbalanserat vin som 
man brukar säga. Samtidigt saknar 
vinet överdådig fruktighet och har inte 
heller förstörts med ek, vilket gör att vinet 
smakar mycket nyanserat.!!
Och kanske det bästa med allt, priset. Det är inte 
varje dag man hittar sådana här smaksensationer 
för under 12€ på Alko. Leo Martin Mencia 2011 - 
värt att pröva?!
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