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Cava med tilltugg 23.8. 

Tisdagen den 23 augusti 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 vinprovning. 

Vi inleder höstsäsongen med bubbel och 

bång. Det katalanska bubbelvinet, cavan, 

upplevs av många som ett billigt alternativ 

till champagne. Vänner av cava insisterar 

dock på att drycken inte skall jämföras med 

sin franska kusin, utan istället skall man 

intressera sig för dess egna kvaliteter och 

särdrag. 

Cavan finns i sju olika söthetsgrader, alla 

med tre lagringsklasser. Allt som allt finns 

det alltså 21 olika typer av cava. Dessutom 

finns olika producentspecifika stilar.  

Under kvällen hinner vi tyvärr inte smaka 

på dem alla, men ett representativt urval av 

typiska cavastilar varvat med information 

om produktion av cava, hinner vi med. 

Kvällens dragare är Johan Lindberg. För 

att ytterligare bidra till en festlig 

säsongsinledning har Anne Eloniemi-
Alkula fixat ihop en hel del smått och gott, 

som vi får smaka på mellan klunkarna. 

Anmäl dig via länken i e-postmeddelandet 

du fått eller via länken på hemsidan, helst 

genast men allra senast 19.8. Kom ihåg att 

ta med sex glas, pengar och din 

tastevinskopa. 

 

 

     

Höstens program 

Höstens preliminära program, som också 

finns på hemsidan, är följande: 

tisdag 23 augusti: 

Cava med tilltugg (Johan Lindberg) 

tisdag 20 september: 

Riesling och Spätburgunder (Clas 

Gripenberg) 

tisdag 25 oktober: 

Vinresan till Spanien (Eimer Wasström) 

tisdag 15 november: 

Nya Zeeland 

tisdag 13 december: 

Bordeaux (Johan Lindberg) 

Datumen är spikade, så märk dem i din 

kalender. Om möjliga programändringar 

meddelas separat. 

Vinfynd 

Sommaren fortsätter ännu, och 

med den grillsäsongen. Det 

italienska vinet Barbaglio har 

seglat upp som min storfavorit 

denna sommar. Mycket vin för 

fördelaktigt pris. Vinet, som 

tidigare hittades i 

beställningssortimentet finns nu i 

Alkos ordinariesortiment och säljs 

för under 14€/flaska.  

För vänner av god champagne lönar det sig 

nu att ta en tur med Viking Line. På de röda 

båtarna skaffar man kvalitetschampagnen 

Charles Heidsieck för smått otroliga  

25€/flaska. Priset på Alko är det dubbla. 

Kvalitetsrödvinet Torres Mas La Plana 

säljs på båten för ca 30e, jfr Alko 50€. 
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