
Viner från Portugal -tasting  
24 februari!

!
Tisdagen den 24 februari 
kl. 18.30 på adressen 
Åbackavägen 1, Kyrkslätt 
( i E n g b l o m & c o : s 
utrymmen i Munkkulla 
i n v i d s t a m v ä g 5 1 
mittemot K-rauta) håller 
vi nästa tasting.!!
Denna gång smakar vi på 
viner från Portugal. Under 
l e d n i n g a v C h r i s t e r 
Dahlström lär vi oss om 
de viktigaste regionerna i 

Portugal samt om de vintyper som är typiska för 
detta traditionsrika vinland.!

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 20.2. Kom ihåg att ta med sex glas, 
pengar och din tastevinskopa.!

! !
Januaritastingen!!
I januari jämförde vi viner från gamla 
världen med viner från nya världen 
tillverkade av samma druvsort.!!
I omröstningen om kvällens bästa vin 
segrade det franska vita vinet från 
Sancerre i Loire Mellot Sancerre La 
Chatellenie 2013 (Alko 19,80€) 
överlägset.!!
Tydligen föll vinets mer dämpade och 

elganta smakprofil publiken i smaken i jämförelse 
med sin Sauvignon Blanc -motpart från Nya 
Zeeland, Cloudy Bay.!!!
Vilka viner säljer?!!
Som vinentusiast blir man kanppast glad när man 
ögnar igenom listan över de mest sålda vinerna. På 
listan återfinns år efter år viner utan kvaliteter, det 
är billigt pris som gäller.!!
Det är bara att konstatera att en stor del av det vin 
som konsumeras inte köps för att det skulle vara 
gott utan för att det är billigt. Det finns alltså en hel 
del att göra för oss Munskänkar i syfte att höja 
vinkulturen till en nivå där allt flera skulle njuta av 
vinets kvaliteter.!!
Intressanta skillnader finns dock mellan Sverige 
och Finland. Varför säljer Chile i Finland? Varför 
säljer Italien i Sverige? Fundera på det medan du 
avnjuter lite bättre viner.!

!
Källa: Alko, Systembolaget, HS artikel.

Munskänkarna i 
Kyrkslätt-Sjundeå r.f.!
Medlemsbrev 
februari 2015!
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