
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 5 oktober 2017 
 
Hej, 
 
Vi har fortsatt aktivt under oktober med att ordna två provningar eftersom septembers 
provning hölls i början av den här månaden på grund av resan till Österrike i slutet av 
september. Vår första provning i oktober handlade om vitvin från Niederösterreich 
och då fick vi smaka på goda viner samt se på bilder från klubbens resa till Österrike. 
Det var en intressant kväll med många deltagare.  
 
I vår andra provning som hölls i går fick vi bekanta oss med Munskänkarnas årets 
vinort som är Istrien i Kroatien. Det här var intressant för jag tror inte det är så många 
som på förhand bekantat sig med vin från området samt med vinodlingen där. Vinen 
vi smakade på var intressanta och de som skapade mest diskussion var nog det 
oranga vinet samt det röda vinet gjort på Bordeaux-druvor som hade riktigt hög halt 
av svavel och som inte riktigt var som man tänkte sig. Men vinen gjorda på lokala 
druvorna Malvazija och Teran visade sig vara ganska bra, men priset på de här var 
också ganska högt och som det sades under Hasses presentation är priset ofta ett 
problem för att vin från Kroatien skall klara sig internationellt.  
 
Nästa provning ordnas den 30.11 på Bygård i Vanda. Då får vi tillsammans med 
Vanda och Nordsjö Munskänkarna lyssna på föredrag av Per Karlsson med temat 
nya vindar i vinvärlden. Per Karlsson är känd från BK Wines som bland annat ordnar 
resor och dessutom har han tillsammans med sin hustru Britt gett ut flera böcker om 
vin. Det här är ett ypperligt tillfälle att lära sig något nytt samt få höra vad som är på 
gång i vinvärlden i dag.  
 
 
 
Höstens program 
 
Torsdag 30.11 i Vanda: Vinprovning under ledning av Per Karlsson från BK Wine på Bygård 
i Vanda (adress Ainogränd 9 01630 Vanda) (exakt tid, pris samt anmälningsanvisningar 
skickas ut senare) 
Torsdag 14.12 klockan 19.00 på Savijärvi gård.  Traditionsenlig julmiddag samt 
säsongavslutning.  
 
Intressanta evenemang 
 
26-29.10 Viini ja Ruoka 2017 ordnas i Helsingfors mässcentrum. Mera information på 
adressen: https://viiniruoka.fi/ 
 
7.11 klockan 14.00-18-30 Barolo& Friends Event ordnas på gamla studenthuset. Biljetter 
finns att köpa på adressen: https://www.seamchip.fi/ 

https://viiniruoka.fi/
https://www.seamchip.fi/


18.11 Unearthed Wines ordnas i Astoria-salen klockan 11-20. Mera information finns på 
sidan https://unearthedwines.com/ Jag har tidigare skickat ut ett mail om det här 
evenemanget där det finns en rabattkod för Munskänkare som kan användas om man köper 
biljett inom oktober månad. 
 
 
Med vinhälsningar, 
Jan 

https://unearthedwines.com/

