
Bourgogne -tasting 19 januari !

Tisdagen den 19 januari kl. 18.30 på adressen 
Åbackavägen 1, Kyrkslätt (i Engblom&co:s 
utrymmen i Munkkulla invid stamväg 51 mitt 
mot K-rauta) håller vi nästa tasting.!!
Bourgogne, eller Burgund som det också kallas, är 
vinområdet med de små vinfälten, de dyra vinerna 
och de komplicerade etiketterna.!!
Samtidigt har Bourgogne uppnått kultstatus, som 
ett av världens förnämsta vinområden och 
producent av världens bästa viner.!!
På januari-tastingen behandlar vi vad alla 
vinkännare borde veta om Bourgogne. Chablis, 
Beaujolais och Cote-d'Or är alla delområden i 
Bourgogne, alla med sina egna specifika viner och 
smaker.!!
Vi smakar på såväl vitt som rött från olika delar av 
Bourgogne och skrapar lite på ytan av områdets 
kvalitetsklassificeringar, som får vilken sote-reform 
som helst att blekna i jämförelse.!!
Tastingen leds av Johan Lindberg.!!
Anmäl dig via länken i e-postmeddelandet du fått 
eller via länken på hemsidan, helst genast men 
allra senast 15.1. Kom ihåg att ta med sex glas, 
pengar och din tastevinskopa.!!

!
!
Bästa vin på december-
tastingen !
!
På december-tastingen jämförde vi 
c h a m p a g n e r o c h ö v r i g a 
mousserande viner. Till bästa vin 
valdes Charles Mignon Premium 
Reservé Brut 1er Cru Champagne 
(Alko 37,90€).!!
De hemlagade tilltuggen betygsattes 
inte, men av åtgången at döma så 
uppskattades allt.!!!
Gott från Alko ?!!

Vissa vinproducenter har tagit som 
s i n u p p g i f t a t t p r o d u c e r a 
lättillgängliga, välsmakande och 
fylliga  rödviner. De italienska 
Caberne t Sauv ignon-Mer lo t -
Sangiovese-blandningarna, s.k. 
Super-Toskanare är exempel på 
högklassiga sådana. Byt  ut 
Sangiovese mot Tempranillo och 
dra av några tior från priset så  har 
du Piedemonte Reserva 2010 
(Alko 8,99€). Kanske inte så 
mycket finess, men en hel del frukt 
och smak, som gör att ingen av 
dina gäster kommer att tycka illa om 
detta vin. Faktiskt utmärkt för 

stunder framför brasan i vinterkylan, då bouquet 
eller elegans inte är det viktigaste - och priset är ju 
faktiskt nästan oslagbart. !!
Johan!!
Vårmiddag på Bistro-O-Mat 
fredagen den 13 maj!!
Reservera datum i din kalender. Vi återkommer 
med detaljer senare.
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