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Venetien med tilltugg – 12 december  

 
Tisdagen den 12 december 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. 

Säsongavslutning firar vi denna gång med läckra viner och läckert tilltugg. 

Smakrika viner från Venetien; Valpolicella, Ripasso och Amarone står på menyn, möjligen 
även någon Recioto, Bardolino eller Soave. 

Kim Törnqvist presenterar den italienska vinregionen Venetien och leder vinprovningen. 

Till vinerna serveras läckerheter tillagade av Anne Eloniemi-Alkula. 

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

genast men allra senast 8.12. Kom ihåg att ta med sex glas och din tastevinskopa. 

 

 

 



Nytt nummer av tidningen Munskänken på nätet 

 
 Nummer 7/2017 har utkommit. Du kan läsa eller ladda ner tidningen i 

pdf-format på adressen munskankarna.fi/tidning/ 

I detta nummer hittar du bl.a. följande artiklar: 

 Sverige världsmästare i blindprovning (Finland 5:e)  

 Pauillac 

 Silvaner 

 

 

Gott på Alko 

 
Mitt senaste fynd på Alko är det portugisiska rödvinet Sagrado Reserva. Vinet 
är inte alldeles billigt – snäppet under 20 euro – men jag vågar påstå att det 
erbjuder en smakupplevelse som kan mäta sig med viner i 40-60 
eurosklassen. 

Vinet från Douro-området är tillverkat av traditionella portugisiska druvor. 
Smaken för dock snarare tankarna till Toskana. Ett nyansrikt vin med inslag av 
fikon, körsbär, läder och choklad och en låååång eftersmak gör att man lätt 
kan tro att det är en Brunello eller en s.k. supertoskanare man har i glaset.  
Årgången på Alko just nu är 2010, vilket innebär att vinet redan hunnit 
utvecklats gynnsamt. Alkoholprocenten har hållits på moderata 13,5.  

Av någon outgrundlig anledning är denna gång även prisnivån 
konkurrenskraftig. Europeiska vinbutiker säljer inte detta vin nämnvärt 
billigare, om man frånser finsk alkoholskatt på ca 3 euro flaskan. 

Värt att testa - själv tömde jag hyllan i Kyrkslätts Alko förra veckan, men de 
torde ha fått påfyllning. 

 

Johan 
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