
Resan t i l l P iemonte 18 
november!
!
Tisdagen den 18 november 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.!

Vi återupplever föreningens vinresa till Piemonte. 
För dig som var med på resan blir detta ett tillfälle 
att friska upp minnesbilderna. Om du inte reste 
med, missa inte tillfället att ta del av erfarenheter 
från ort och ställe från ett av världens mest 
legendariska vinområden.!!
Under ledning av Eimer Wasström får vi höra 
mera om resan och vinerna. Givetvis smakar vi på 
viner från Piemonte. I sortimentet torde ingå såväl 
viner från vingårdar som besöktes under resan som 
viner som kan köpas på Alko.!!!
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 14.11. Kom ihåg att ta med sex glas, 
pengar och din tastevinskopa.!!!!!!!!!

Bästa ekologiska vinet!!
På oktobertastingen smakade vi på ekologiska 
viner. Av de vita vinerna var Jalal 2013 från Apulien 
i Italien med sina aromer av bl.a. honung, vita 

blommor och stenfrukt publikens klara 
favorit.!!
Bland de röda vinerna var det jämnare. 
Även här avgick ett vin från 
samma italienska region som 
knapp v innare. Fatalone 
P r i m i t i v o 2 0 0 9 , e t t 
s a m m e t s l e n t o c h l ä t t 
mineraliskt vin med aromer 
s o m s u r a k ö r s b ä r o c h 
p lommon samlade fles t 
röster.!!

Samtliga viner finns att köpa på 
luomuviinit.fi, som även levererar vinerna 
hem till dig.!!
Gott vin från Alko?!!
Mörka höstkvällar blir betydligt angenämare om du 
tillbringar dem tillsammans med ett kraftigt, ekat 
fruktigt och smakfyllt vin på druvan Sangiovese från 
Toscana.!!
Två utmärkta kvalitetsvin, som inte kostar skjortan 
finns nu att få i Kyrkslätt. (Tyvärr ingen 
hemleverans här inte).!!

En Vino Nobile di Montepulciano, Tre 
Rose La Villa 2010, är ett utmärkt 
alternativ. (Detta vin serverades för 
övrigt till huvudrätten vid föreningens 10-
årsjubileum på Gårdskulla i maj 2014).!!
Om du gillar inslag av stall 
kan du istället välja en Chianti 
Classico, Marchese Antinori 
Chianti Classico Riserva 
2010.!!
Bägge vinerna kostar ca 

21-22€ flaskan och passar till 
såväl pasta som kraftiga kötträtter och är 
tillräckligt eleganta och smakrika för att 
avnjutas som sådana även utan mat.!!
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