Vinföreningen Munskänkarna i Esbo rf

Att köpa vin

Vi Munskänkar har med varierande frekvens anledning att besöka vårt monopol dvs Alko. Anledningen till
besöket varierar. Vi skall kanske ordna en bjudning eller köpa för egen konsumtion. Information om vad vi
skall köpa skaffar vi på många olika sätt. Vi gör ändå knappast det som många vinköpare gör. De går till
den lokala butiken till samma hylla som alltid och plockar med sig samma vin som många gånger tidigare,
ofta längst nere på hyllan.
Andra gör sina vinval utgående från tips och rekommendationer från vänner och bekanta. Mera
avancerade vinkonsumenter frågar Alkos personal som med åren blivit allt bättre på service och dessutom
ofta har ett brett kunnande om viner. Sen har vi de som rusar till Alko efter att ha läst Borgströms,
Mykkänens eller någon annan vinskribents omdömen. Många läser den senaste upplagan av Viinistä
Viiniin och gör sina uppköp enligt bokens poängskala. Så det finns ingen brist på källor till kunskap om
viner.
Inköp av vin från Alkos beställningssortiment har blivit avsevärt lättare sedan de startade sin nätbutik.
Även om Alkos websida är något svåröverskådlig kan man ändå nu lättare hemma gå igenom hela utbudet
och beställa vinerna till närmaste Alko butik.
Hittar vi inte vad vi önskar bland Alkos ändå begränsade urval finns det runt om i världen massor av
nätbutiker med ett enormt utbud av viner vi sällan hört talas om. Ännu är det möjligt att köpa vin via
nätet men det finns en risk för att lagstiftningen sätter stopp för den här sorten av inköp i samband med
det nu aktuella förnyandet av vår alkohollagstiftning.
För egen del finner jag det spännande att utforska också Alkos sortiment på jakt efter nya vinupplevelser.
Jag följer naturligtvis också med vad som skrivs om viner och diskuterar gärna med Alkos personal och
andra vinvänner. Många av oss har säkert hittat sin egen kontaktperson i den egna butiken.
Den omfattande utbildning om viner vi fått inom Munskänkarna via alla tastingar och kurser ger goda
förutsättningar att på egen hand leta sig fram till nya vinbekantskaper.
En av mina favoriter i höst är ett vin från Beaujolais. Vi har under de senaste åren kunnat konstatera att
viner på Gamay druvan från området tappat massor av sin tidigare goda renommé på grund av den i och
för sig framgångsrika marknadsföringen av Beaujolais Nouveau. Det har lett till att många högklassiga
viner från området har glömts bort. Hit hör främst viner från de tio byar som har rätt att sätta ut sitt namn
på etiketten dvs Crues du Beaujolais. Det vin jag i höst återupptäckt är ett vin från byn Moulin-á-Vent
producerat av Joseph Drouhin. Senare har jag noterat att vinet är ett av förslagen till årets vin av
Viinilehti.
Lycka till med jakten på nya vinupplevelser.

