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Champagne & 
mousserande viner med 
tilltugg 21 mars  

Tisdagen den 21 mars 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. 
 

Denna gång blir det mousserande viner 
med läckert tilltugg. 

Johan Lindberg inleder med att redogöra 
för olika typer av mousserande viner och 
olika framställningsmetoder. 

Efter det övergår vi till att smaka på 
vinerna. 

Vi smakar blint på tre champagner och tre 
andra mousserande viner. Alla får en 
chans att försöka skilja champagnerna 
från övriga mousserande viner. 

Anne Eloniemi-Alkula fixar till 
läckerheter, som vi avnjuter med bubblet. 
Inte bara bröd denna gång alltså.  

Anmäl dig via länken i e-postmeddelandet 
du fått eller via länken på hemsidan, helst 

genast men allra senast 17.3. Kom ihåg 
att ta med sex glas och din tastevinskopa. 

Ny praxis för 
anmälningar 

 

Från och med mars har föreningen tagit i 
bruk ett nytt system för anmälningar till 
vinprovningar. Vinprovningens pris 
bestäms på förhand och betalningen sker i 
samband med anmälningen i föreningens 
nätbutik https://holvi.com/shop/ksmshop/. 

Du kan anmäla flera personer samtidigt 
och du kan betala via din nätbank eller 
med kreditkort. 

Såhär slipper vi samla in och räkna 
kontanter under vinprovningarna och du 
behöver inte längre komma ihåg att 
besöka bankautomaten. 

Närmare information har sänts till 
medlemmarna i separat e-
postmeddelande. 

Vinprovningen i januari     

I januari ordnade vi en 
”druvkurstävling”.I 
omröstningen om det bästa 
vinet segrade bland de vita, 
Gisselbrecht Riesling 
Grand Cru Muenchberg 
2013  (Alko 20€) och bland de 
röda, Hugh Hamilton The 
Villain Cabernet Sauvignon 2014  
(Alko 20€).  

 



Vinprovningen i 
februari 

 I februari besökte föreningen vinmässan i 
Grankulla. Över fyrtio viner avsmakades 
under trevlig samvaro med över 100 
svenska munskänkar närvarande. Ett stort 
tack till Grankulla munskänkar för lyckat 
arrangemang.  

Ingen omröstning om 
bästa vin ordnades, 
men på basen av 
diskussionerna och 
åtgången  seglar nog 
Chave Selection  Hermitage Farconnet 
upp som en klar favorit (pris på 
viinikellari.com 56€). 

Årsmöte 

 

Föreningens årsmöte hålls 21.3.2017 i 
samband med mars vinprovning. Kallelse 
har skickats separat. 

Lyckad druvkurs 
genomförd 

Föreningens druvkurs 
fick ett lyckat avslut då 
samtliga deltagare fick 
godkänt i det teoretiska 
provet. Då flera 
deltagare dessutom 
klarade det praktiska 
provet så har föreningen 

fått ett betydande tillskott av ”druvkursare”. 
Vi gratulerar deltagarna för genomgången 
kurs! 

 

Regiontävling 

Vi påminner om SMiF:s regiontävling 
söndagen 26 mars kl 13 i Grankulla. 

Separat info har skickats ut till 
medlemmarna.  

Kommande 
vinprovningar 

Kommande vinprovningar publiceras i 
fortsättningen på föreningens nätbutik 
https://holvi.com/shop/ksmshop/ så fort 
vinprovningens tema och pris är bestämt.  

Anmälning och betalning sker på samma 
nätsida. 

Vi påminner även om vinprovningarna 
med e-postmeddelanden och 
medlemsbrev som 
tidigare. 

Däremot går det bra 
att anmäla sig till 
kommande 
vinprovningar även 
om påminnelsen ännu 
inte skickats ut. 

Gott på Alko 

Fördelaktig, redan något utvecklad 
Bordeaux: Prova t.ex. Chateau Timberlay 
2012 Pris på Alko ca 15€. 
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