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Tisdagen den 18 februari kl. 18.30 på adressen Åbackavägen 1, Kyrkslätt (i 
Engblom&co:s utrymmen i Munkkulla invid stamväg 51 mittemot K-rauta) håller vi 
nästa vinprovning. 
 

Under temat ”vad har vi i glaset? arrangerar vi en lekfull "tävling", där du igen kan testa dina 

vinkunskaper. Sex endruvsviner avsmakas blint och det gäller att identifiera vilken druva vinet är 

gjort på. Vi tävlar i lag om två till fyra personer för att möjliggöra diskussion om vinerna. Tävlingen 

fungerar samtidigt som "kvaltävling" för regionfinalen i Grankulla den 14 mars. De tvåpersonerslag 

som representerar vår förening i regionfinalen utses efter denna kväll. 

Kim Törnqvist leder vinprovningen. 

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

https://holvi.com/shop/ksmshop/, helst genast men allra senast 14.2. Kom ihåg att ta med sex glas 

och din tastevinskopa. 

Välkommen! 

 

Kvalitetsviner i mars 
Den 17 mars ordnar vi en något annorlunda vinprovning. Då bjuds det på idel toppviner. Vi utgår 

från ett snittpris på ca 100€/flaska, endast en flaska per vin och en totalranson på ca 50 cl/deltagare.  

Deltagarantalet begränsas till 24, vilket möjliggör smakprov på minst 3cl/vin/deltagare.  



Om deltagarantalet blir t.ex. 20 personer, kommer vi att ha 14 flaskor av olika viner med ett snittpris 

på 100€ och en ranson på 3,75 cl per vin.  

Upplägget är av typ ”vinmässa”, där du cirkulerar kring borden med ditt glas och smakar på ett vin i 

taget. OBS! Du behöver alltså endast ett glas, helst med lite större kupa.  

Du betalar 70,00€ för vinerna. Mängden vin anpassas enligt deltagarantalet.  

Deltagarantalet är begränsat. Säkra din plats genom att anmäla dig redan nu. Eftersom vinerna 

måste beställas på förhand så är absolut sista anmälningsdag torsdagen den 5 mars – eller tidigare 

om max deltagarantal uppnås innan det. Då detta skrivs i slutet på januari finns det 11 lediga platser 

kvar. 

Missa inte chansen att bekanta dig med en hel del viner som du kanske inte smakar på till vardags – 

allt till priset av bara en ”restaurangflaska”. 

Anmäl dig redan nu på https://holvi.com/shop/ksmshop/. Skynda på! 
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