
 

Munskänkarna i Kyrkslätt-Sjundeå r.f. 

Medlemsbrev sommar 2022   6.6.2022 

Hej och trevlig sommar på er! Sommaren verkar inte riktigt komma i gång. Vår vinförening har haft 

liknande utmaningar då coronapandemin ställt till det för oss. Vi har ordnat vissa tillställningar i 

Sjundeå samt gjort flera försök att ordna restaurangkvällar utan framgång. Nu borde vi äntligen 

kunna återgå till ”det normala”. Föreningens styrelse sammanträdde i slutet av maj och spikade 

programmet för hela resten av året. Styrelsen beslöt också att gå ut med information om alla 

höstens evenemang redan nu så att du kan reservera tid i kalendern. De flesta vinprovningarna går 

det faktiskt redan nu att anmäla sig till på Holvi.  Även om kommande medlemsbrev även innehåller 

information om nära förestående tillfällen så innehåller detta medlemsbrev en översikt över alla 

höstens evenemang.  

Följande evenemang i tidsordning är inprickade för hösten: 

”Barolo & Friends” torsdagen 25 augusti 

Ett storevenemang med över 100 viner från Barolo med omnejd. 

Tiotals producenter och importörer finns på plats för att berätta 

om vinerna. Inspirerade av goda erfarenheter från i fjol har 

arrangörerna beslutat att även detta år bjuda in alla Munskänkar i 

Finland med förköpsrätt till biljetterna samt tidigare tillträde till 

evenemanget. Tillställningen planeras äga rum på Hanaholmens 

kulturcentrum i Esbo. 

Detaljerna är ännu inte klara men det blir en eftermiddag med vin 

mot en skälig kostnad (ifjol 15€/person). Detta år ordnas dessutom 

på samma ställe en s.k. Winemaker-dinner på kvällen efter 

tastingen – en middag med producenterna och deras viner. Till middagen anmäler man sig separat. 

Instruktioner för hur man anmäler sig och mera detaljer om evenemanget följer genast då 

arrangören fått detta ordnat. Just nu gäller det att reservera datumet. Ett enastående tillfälle att 

bekanta sig med goda viner i stort och likasinnat sällskap. 

Tid: torsdagen 25.8. Exakta klockslag meddelas senare. Tips: reservera kl. 13-18 för tasting och kl. 18-

21 för middag. 

Plats: Hanaholmens kulturcentrum, Esbo  

Pris: ”skäligt”, meddelas senare 

Anmälan: görs senare på arrangörens nätsida 



”Vinmiddag på Bistro-O-Mat” torsdagen 1 september  

Kvällens tema är god mat och passande drycker. Vilket vin gillar du 

bäst? Vilket vin passar till olika maträtter? Vi kommer att ha 

fyrarättersmiddag med säsongens specialiteter och kombinerar 

varje portion med två olika viner. Tanken är att jämföra vinerna 

och fundera på hur och varför de passar med maten som serveras. 

Hoppeligen en lärorik och skojig kväll. Öppen för föreningens 

medlemmar med eller utan avec. 

 

 

Tid: torsdagen 1.9.2022 kl. 18 

Plats: Bistro-O-Mat, Kyrkslätt 

Pris: 110 € (inkluderar fyrarätters middag och åtta tastingportioner vin) 

Anmälan: kan göras redan nu på holvi.com/shop/ksmshop/ 

 

 

”Portugal-tasting” tisdagen 20 september 

Många medlemmar har önskat en vinprovning med portugisiska 

viner. Här kommer den! Många prisvärda portugisiska viner säljs 

på Alko – det gäller bara att hitta rätt. Denna kväll bekantar vi oss 

med prisvärda portugisiska viner under ledning av Elina Mustonen, 

som även berättar om de viktigaste vinodlingsområdena och 

druvorna i Portugal. Anne Eloniemi-Alkula har lovat tillreda läckra 

portugisiska tilltugg som vi sköljer ner med vinet. 

 

 

Tid: tisdagen 20.9.2022 kl. 18.30 

Plats: Engblom&Co, Åbackavägen 1, Kyrkslätt 

Pris: 25 €  

Anmälan: kan göras redan nu på holvi.com/shop/ksmshop/ 

 

 

 

 



”Vinmässa i Grankulla” i oktober (kanske 11.10) 

Svenska Munskänkarna i Finland fyller 20 år i år. Med anledning 

av jubileet bjuder SMiF in alla Finlands svenska munskänkar till en 

gemensam vinprovningsmässa i Grankulla. Exakt program och 

tema är ännu inte klart. Vi återkommer med mer information så 

fort vi vet mera. 

 

 

 

Tid: oktober (planen är tisdagen 11.10.2022 kl. 18.00, men datumet är ännu inte slutgiltigt) 

Plats: Villa Junghans, Leagränden 4, Grankulla (på kort promenadavstånd från tågstationen) 

Pris: ”skäligt”, men inte ännu fastslaget  

Anmälan: inga detaljer föreligger, vi återkommer 

 

 

”Alkos nyheter” tisdagen 25 oktober 

Denna kväll bekantar vi oss med Alkos nyaste sortiment och 

framför allt prisvärda nyheter. Vinprovningen leds av Johan 

Lindberg som även berättar om de vinområden och druvor som 

gäller för de utvalda vinerna.  

 

 

 

 

Tid: tisdagen 25.10.2022 kl. 18.30 

Plats: Engblom&Co, Åbackavägen 1, Kyrkslätt 

Pris: 25 €  

Anmälan: kan göras redan nu på holvi.com/shop/ksmshop/ 

 

 

 

 



”Vin till vilt” tisdagen 22 november 

Vi smakar på kallskuret vilt och viner som passar till detta. Det blir 

röda tanninstarka viner, men kanske även något överraskningsval. 

Övningen leds av Patrik Flygar och Kim Törnqvist. 

 

 

 

 

 

Tid: tisdagen 22.11.2022 kl. 18.30 

Plats: Engblom&Co, Åbackavägen 1, Kyrkslätt 

Pris: 30 €  

Anmälan: kan göras redan nu på holvi.com/shop/ksmshop/ 

 

 

”Kvalitetsviner igen” tisdagen 13 december 

”Kvalitetsviner igen” blir en ”favorit i repris” av förra höstens 

kvalitetsvinprovning. Vinprovningen genomförs på samma sätt 

som den tidigare. Deltagarna promenerar runt i lokalen med ETT 

glas och vinflaskorna finns utställda på borden. En liten skvätt (3-

5cl, beroende på antalet deltagare) vin ur varje flaska avsmakas. 

En ypperlig möjlighet att smaka på viner som man kanske inte 

annars dricker så ofta. Vinerna som avsmakas är i prisklassen 50-

90€/flaska. Vinprovningen leds av Johan Lindberg som även 

berättar om kvällens viner. 

 

Tid: tisdagen 13.12.2022 kl. 18.30 

Plats: Engblom&Co, Åbackavägen 1, Kyrkslätt 

Pris: 60 €  

Anmälan: kan göras redan nu på holvi.com/shop/ksmshop/ 
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