
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 2 April 2018 
 
Hej, 
 
Våren är äntligen här och vi har fått njuta av riktigt varmt och fint väder de senaste 
dagarna. Det börjar också vara dags att reflektera över vårens program. Vi har fått 
lära oss känna igen de vanligaste druvorna, fått prova hur vin med eller utan inverkan 
av ek smakar. Dessutom har vi smakat på rosévin samt haft besök av en fransk 
sommelier så jag vill nog påstå att vi haft riktigt intressant program där man haft 
möjligheten att lära sig mycket nytt.  
 
Två lag bestående av Hasse H & Kim och Hasse N & Benita från vår klubb deltog 
också i Munskänkarnas regiontävling i Grankulla i mars. Hasse H och Kim kom på en 
fin tredjeplats. Grattis för en fin prestation! 
 
Nu återstår en träff innan det är dags för sommarpaus. I slutet av maj är det dags för 
klubbens 15-års jubileum och jag hoppas att så många som möjligt kan delta för vi 
kommer att bli bjudna på god mat och goda viner. Dessutom hoppas jag att vi 
kommer att få höra på historier från klubbens historia.  
 
 
Klubbens 15-års jubileum 
 
Datum: Fredag 25.5  
Tidpunkt: 18.00 
Plats: Leipomokahvila Navettas festsal 
Adress: Katajakalliontie 2, 01120 Västerskog 
 
Det kommer ännu separat inbjudan till festen med anmälningsinstruktioner.  
 
 
Aktuellt 
 
För den som inte ännu smakat på vinnarvinet i tävlingen Vuoden Viinit så kan jag 
varmt rekommendera att göra det. Det här vinet var också mitt eget favoritvin i 
tävlingen och samtidigt det vin som jag gav högsta poäng åt. Mera information om 
vinet hittar ni här: 
 
https://www.alko.fi/sv/tuotteet/909387/Domaines-Schlumberger-Riesling-Grand-Cru-
Saering-2014 
 
och här: http://www.vuodenviinit.fi/viinit-2018/domaines-schlumberger-riesling-grand-
cru-saering/ 

https://www.alko.fi/sv/tuotteet/909387/Domaines-Schlumberger-Riesling-Grand-Cru
http://www.vuodenviinit.fi/viinit-2018/domaines-schlumberger-riesling-grand


 
 
Det här är ett vin som är drickbart redan nu, men det tål också lagring i källaren 
några år till. Det finns tillgängligt i hos Alko, både i många butiker samt i deras 
webbshop. Kontrollerade just att det inte finns i Sibbo, men nog till exempel i Borgå 
eller i Jumbos Alko.  
 
 
Med vinhälsningar,  
Jan 


