
Toppviner -tasting  24 mars!

!
Tisdagen den 24 mars 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.!!
På "Toppviner" -tastingen smakar vi på viner, som  
på ett eller annat sätt skiljer sig från mängden på 
ett positivt sätt. De kan ha segrat i en vintävling 
eller lyfts upp av erkända vinskribenter. Kim 
Törnqvist föreläser om hur dylika tävlingar 
genomförs och varför vissa viner skiljer sig från 
mängden. !!
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 20.3. Kom ihåg att ta med sex glas, 
pengar och din tastevinskopa.!!

!
Februaritastingen!!
I februari smakade vi på portugisiska 
rödviner. I omröstningen om kvällens 
bästa vin segrade det billigaste vinet, 
Quinta das Setencostas 2010 (Alko 
9,99€). Det är inte alltid som priset 
avgör. Den fruktiga smaken tillsammans 
med relativt snälla tanniner avgjorde 
segern denna gång.!!
Vi n fi l m e r p å 
Netflix!!
Har du tillgång till Netflix 
och är vinintresserad, har 
du två bra filmer att välja 
emellan. Korka upp en 
flaska gott vin och sätt dig 
i soffan. Filmen A Year in Burgundy är en 

dokumentärfilm som följer med 
vinbönderna och -producenterna 
under ett helt år i Burgund. Den 
m e d r y c k a n d e fi l m e n S O M M 
handlar om vinentusiaster, som 
f ö r b e r e d e r s i g f ö r e t t 
sommelierprov. Kolla in om du 
kvalificerar dig som ordentlig 
vinfreak, eller om du ännu har en 

bit att gå.!!!
Gott vin på Alko?!
 
Tycker du om Bordeaux-viner? 
Dum fråga kanske. Problemet 
brukar ju vara att hitta ett tillräckligt 
utvecklat (gammalt) vin till ett bra 
pris. Just nu hittar man vinet 
Château Bonnin Pichon på Alkos 
hyllor. Årgången är  2007 och 
priset under 15€. Detta är ett fynd. 
Vinet har hunnit utveckla smaker 
typiska för äldre Bordeaux-viner, 
tanninerna har mjuknat och 
integrerats väl, samtidigt finns 
fruktigheten kvar. Detta är något 
helt annat än konkurrenterna i 
samma prisklass, som erbjuder 
vassa tanniner och outvecklade 
smaker. Kanske värt att samla på sig några flaskor 
för kommande behov?!!
Johan 
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