
Lär dig vinprovning -tasting 
20 oktober!

Tisdagen den 20 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.!!
Nu tar vi åter underlaget till heders. Ni vet det där 
pappret under vinglasen, som suger upp spillt vin, 
men också möjliggör anteckningar om syn- lukt och 
smakintryck under vinprovningen.!!
"Back to basics" kunde vara en annan rubrik på 
nästa tast ing. Vi genomför en "klassisk" 
vinprovning, men vi lämnas inte ensamma med 
våra intryck.!!
Under ledning av Johan Lindberg går vi 
tillsammans igenom VAD man kan läsa ur ett vin 
och HUR man gör det systematiskt.!!
Vad allt berättar vinets färg om vinet? Kan doften 
ge antydningar om smaken? Varför lämnar bra 
viner lång eftersmak? Allt detta och mycket mer 
kombinerar vi med för ändamålet lämpliga viner - 
tre vita och tre röda.!!

Tillfället lämpar sig för så 
väl nybörjare som för 
längre komna. Denna 
gång hoppas vi att du 
kunde ta med någon 
bekant, som kunde 
tänkas ha intresse av 
medlemskap i vår 

f ö r e n i n g . G r a n n a r, 
jobbkompisar och övr iga 

vänner är mer än välkomna! Kom ihåg 
att förhandsanmäla även dem!!!
Anmäl dig via länken i e-postmeddelandet du fått 
eller via länken på hemsidan, helst genast men 
allra senast 16.10. Kom ihåg att ta med sex glas, 
pengar och din tastevinskopa.!!
Gott vin på Alko !!

ETT vin, som spränger TVÅ myter. 
Inte så illa.!!
Myt ett: tyska rödviner är alltid av 
dålig kvalitet. Myt två: du får inte en 
god europeisk Pinot Noir för ett 
billigt pris.!!
Vinet: Münzberg Spätburgunder 
Trocken. Trots handplockade druvor 
och ekfatslagring ligger priset under 
12 euro flaskan.!!
Detta är inget vin som smakar lingon 
och essans. Inslag av körsbär och 
d e n r e l a t i v t f y l l i g a s m a k e n 
överraskar. Vinet är kanske inte 

väldigt komplext, men balansen mellan syror och 
tanniner och den milt ekade smaken gör att vinet 
passar utmärkt som sällskapsvin och givetvis till de 
flesta kötträtter av gris och fågel - och varför inte 
även till lax.!!
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