
Vin på webben -tasting 21 
april!

Tisdagen den 21 april 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.!!
"Vin på webben" handlar om hur 
man kultiverar sitt vinintresse med 
nätet som verktyg. Vilka nätsidor 
innehåller intressant information 
om vin, vad allt i vinväg hittar man 

på nätet, hur köper man vin på nätet, hur hittar man 
bra vinlitteratur, hur organiserar man sin vinkällare, 
m.m. Förutom nätisdor går vi också igenom bl.a. 
appar till mobiltelefoner och tabletter. !!
Föreläsare är Johan Lindberg.!!

Givetvis smakar vi 
ä v e n p å v i n . 
Denna gång blir 
det både vita och 
r ö d a g o d b i t a r . 
I tal ienska röda, 
som du knappast 
smakat på tidigare 
samt kanske mera 
kända vita, som vi 
jämför på ett sätt 
som du kanske 
inte gjort tidigare. 

Missa inte ett unikt tastingtillfälle!!!
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 17.4. Kom ihåg att ta med sex glas, 
pengar och din tastevinskopa.!!!

Marstastingen!!
I mars blev det "toppviner" för hela 
slanten. Kvaliteten på vinerna kanske 
belyses bäst av att toppvinet Pio 
Cesare Barolo blev helt utan röster 
då vi röstade fram kvällens bästa vin. 
Det säger något om konkurrensen. 
Mest röster fick vinet Cono Sur Ocio 
Pinot Noir 2011 (Alko Arkadia 
49,90€). Visst kan man göra god 
Pinot Noir även i nya världen!!!
Majmiddag i Svartå 8 maj!!

Fredagen den 8 maj 
ordnar vi sedvanl ig 
v å r m i d d a g m e d 
tillhörande viner. Denna 
gång åker vi till Svartå 
slott. Busstransport från 
och till Kyrkslätt via 
P icka la ä r o rdnad . 

M e d l e m m a r n a f å r 
ytterligare detaljer via e-post om program, kostnad 
och hur man anmäler s ig. Föl j med på 
säsongavslutningen!!!!
Hur köpa vin på nätet?!

 
Har du funderat på att köpa vin över 
nätet, men är osäker på hur du skall 
göra, vad som är tillåtet och vem som 
betalar skatten?!!

På nätsidan vinetti.fi får du den information du 
behöver. Lättfattlig konsumentinformation, som 
även innehåller  svar på de vanligaste frågorna.  !!
Och det blir ju inte sämre av att författarna är aktiva 
medlemmar i Munskänkarna.!

!
Munskänkarna i Kyrkslätt-Sjundeå r.f.!!

munskankarna.fi/kyrkslatt_sjundea!!
ksmunskankar@gmail.com

Munskänkarna i 
Kyrkslätt-Sjundeå r.f.!
Medlemsbrev 
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