
 
             
 
 
 

Vinföreningen Munskänkarna i Sibbo rf. 
 
Medlemsbrev 7 September 2016 
 
Hej på er alla, 
 
I skrivande stund sitter jag på Aronsborgs konferenshotell där jag deltagit i 
Munskänkarnas utbildningsseminarium som ordnas vart annat år. Det har varit två 
mycket lärorika dagar där vi gått igenom bland annat varför man skall gå på 
utbildning. Vi har också provat vin bland annat försökt hitta skillnaderna mellan Syrah 
och Shiraz samt provat vin tillsammans med mat och i praktiken sett hur faktorer som 
kanske känns oväsentliga har stor inverkan på kombinationen mellan mat och vin.  
 
Vad gäller provningar och kurser har jag fått en hel del nya idéer och det här är något 
jag hoppas på att vi kan tillämpa senare på våra provningar för att göra dem ännu 
bättre och på det sättet mera lärorika för alla. 
 
Senaste provning 
 
Senaste gång hade vi en riktigt lyckad Riesling-provning. Vi fick smaka på Riesling 
från hela världen och det var ganska jämnt på toppen. Vinnaren blev i alla fall Markus 
Molitor Spätlese 2008 som var riktigt bra. Det här var ett bra exempel på hur fint 
Riesling utvecklas.  
 
Aktuella ärenden 
 
Som styrelsen beslutit ber vi om feedback efter varje provning. Jag vill rikta ett stort 
tack till alla som svarade senaste gång och det gläder mig att se att vi fått så utförliga 
svar. Jag hoppas att ni också i fortsättningen tar några minuter tid att svara på våra 
frågor. 
 
Christian skickade också ut en förfrågan om allmän feedback och jag hoppas att så 
många som möjligt svarar. Speciellt väntar jag på svar från dem som inte har 
möjlighet att delta så ofta i våra provningar. 
 
Jag vill också påminna om att man gärna får ta med någon gäst till våra provningar. 
Sätt info i kommentarsfältet i bokat.se. Det här är ett bra tillfälle för intresserade att 
komma med i vår verksamhet. 
 
Utbildning 
 
Druvkursen kommer att köra i gång nästa vecka. Om det ännu finns någon som är 
intresserad så anmäl är nu till Hasse Nordfors. Kursen görs i samarbete med Vanda 
och Nordsjö vilket betyder att kurstillfällena är på olika orter. Men det här skall inte 
vara något hinder, det går säkert bra att fixa samskjuts. Jag kommer själv också att 



delta som provningsdragare under något tillfälle och vid dem får den som vill åka 
med mig. 
 
Höstens program 
 
Torsdag 29.9 klockan 19.00 på Hedåsen.  Champagneprovning under ledning av MW 
Taina Vilkuna 
Torsdag 27.10 klockan 19.00 på Hedåsen.  Bordeaux under ledning av Christian 
Lundström. Samitidigt hålls föreningens valmöte.   
Torsdag 24.11 klockan 19.00 på Hedåsen: Österrike under ledning av Hasse Holmgren. 
Presentation av nästa års resa samt provning av vin från området.  
Torsdag 15.12 klockan 19.00 på Savijärvi gård.  Traditionsenlig julmiddag samt 
säsongavslutning.  
 
Andra viktiga datum 
 
5.10.2016 Old World Wines på gamla studenthuset (https://oldworldwines.fi/) 
12.11.2016 Teoretiskt trebetygsprov 
18.3.2017 Tvåbetygsprov 
11.11.2017 Praktiskt trebetygsprov 
 
Med vinhälsningar, 
Jan 

https://oldworldwines.fi/)

