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Spanien -provning 25 

oktober  

 
Tisdagen den 25 oktober 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. 
 

Spanska viner står på programmet och vi 
får höra om föreningens vinresa till Spanien 
i månadsskiftet september-oktober. 

Några resedeltagare berättar om 
upplevelserna på resan, medan Johan 
Lindberg har plockat fram ett urval spanska 
rödviner från bl.a. Rioja och Ribera del 
Duero, som vi smakar på. 

Anmäl dig via länken i e-postmeddelandet 
du fått eller via länken på hemsidan, helst 
genast men allra senast 21.10. Kom ihåg 
att ta med sex glas, pengar och din 
tastevinskopa. 

 

 

 

Senaste vinprovning 

Den 20 september 
smakade vi på 
Spätburgunder och 
Riesling från Tyskland. 

Publiken röstade om 
de bästa vinerna. 
Överlägsna vinnare var 
Faubel Maikammer 
Heiligenberg Riesling 
2014 samt Dr. Heger 
Mimus 
Spätburgunder 2012. 
Vinerna finns inte i 
Alkos sortiment. 

 

Druvkursen 

startar 24.10. 

Åtta deltagare har anmält sig, så vi kör i 
gång. Om du inte anmält dig, men funderar 
på att det trots allt kunde vara roligt att 
delta, anmäl dig via e-post med det 
snaraste. Det finns plats för ytterligare 
några deltagare. 

 
Sevärd vindokumentär 
på YLE Arenan 
 

 Filmen ”Bittra druvor” (Sour 
Grapes, 2016, England) kan 
ses till den 29.10.2016. 
 
En historia om världens största 
vinbedrägeri och hur en 

indonesisk invandrare lurat den 
internationella vinvärlden och förtjänat 
miljoner dollar för falska Bourgogneviner 
som han tillverkat i sitt hem i en förort i 
Los Angeles. 

 



Vinodling i rymden 

 
 
Viner odlas i gamla världen, nya världen – 
och nu även i universum! Vi måste 
uppdatera vårt kursmaterial. 
 
Wow-news skriver, med Decanter som källa: 

 
”Kina har skickat upp vinstockar i rymden. 
På det flygande rymdlaboratoriet tror de 
sig kunna skapa mutationer anpassade 
efter kinesiskt klimat. 

På rymdraketen Tiangong-2 flyger nu 
vinstockar av typen cabernet sauvignon, 
merlot och pinot noir i en omloppsbana 
runt jorden. Det här är en del av Kinas 
bemannade rymdprogram. 

Genom experimentet förväntar sig 
forskarna att växterna ska bli mer lämpade 
för det hårda klimatet i några av Kinas 
vinregioner. Framförallt vill de se om 
genetiska mutationer i rymden gör 
vinrankorna mer motståndskraftiga mot 
kyla, torka och vissa virus. 

Kinesiska vinodlare i vissa områden – 
såsom Ningxia – måste begrava sina 
vinstockar på vintern för att skydda dem 
från frost.” 
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Vänner av stugvin – se 
här! 

 

Nu lanserar Alko ett verkligt stugvin. Vinet 
heter alltså ”Stugan”. Det är frågan om en 
3 liters stuga innehållande italienskt rödvin 
av druvan Sangiovese. Alko skall ha 
34,90€ för denna stuga. Stugpriserna i 
Sverige verkar vara rimligare. Där får du 
samma stuga för ca 20€. 

Om kvalitet och smak säger jag ingenting. 

Johan 

Hirveä, viiniä ? 

 

Vill man välja ett gott kvalitetsvin gör man 
ofta gott i att undvika flaskor med etiketter 
av söta djur och med roliga namn. Dessa 
borgar sällan för kvalitet.  

Vad skall man säga om Alkos nyhet ”Hirvi- 
CdP”. En älg i kostym med en fågel 
balanserande på vinglaset?!? 

Jag har inte själv smakat på detta, men för 
19€ på Alko torde detta nu inte smaka 
bara skräp. Borde man ge djuren en 
chans? 

Johan 

 


