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FAKTABOX 
HVORNÅR  
Onsdag den 26. juni 2019 kl. 17.30 
HVOR   
Hellerup Sognegaard, Margrethevej 7b, 2900 Hellerup 
BETALING  
Bankoverførsel til Konto: Reg 6512, Konto 3053 010589 
TILMELDING 
Senest mandag den 24. juni 2019 til sasvinklub@gmail.com 

Kære vinvenner. 
Så ser det ud som om at vejret stille og roligt stiller sig ind på sommer-kanalen 
hvilket egentlig ikke kunne passe bedre i forhold til det sidste arrangement i 
PROGRAM1 2019. 
Her skal vi nemlig smage hvidvine fra nogle populære områder og ikke mindst 
fra egne hvor de kan deres kram! 
Vi skal smage vine fra Kremstal i Østrig, Mosel og Rheingau i Tyskland samt 
Loire, Alsace og Bourgogne i Frankrig. Vi bliver budt på diversitet og i samme 
omgang homogenitet indenfor druer med forskellige hjemlande.  
Alt dette vil Sofie fra Brdr. D’s Vinhandel introducere os til.  Vi har lagt energi at 
finde en god krydsning af vine fra forskellige lande men med udgangspunkt i 
de samme druer. Sofie er sommelier og har arbejdet forskellige steder i Kbh. 
Til dette meget interessante og sommervenlige arrangement vil vinene blive 
ledsaget af passende snacks.  

Prisen for denne vinsmagning er  
kr. 275,-  for medlemmer og kr. 425 for ikke-medlemmer 

Vi håber at se mange af jer til denne hvidvinsaften i “sommervinens” tegn. 
Mange hilsner  

Bestyrelsen
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LOIRE 
Med få undtagelser, er vine fra Loire ikke blandt Frankrigs mest kendte. Men Loire er faktisk det 
arealmæssigt største område. Vinene fra Loire er klassisk franske, og de er svære at finde andre 
steder i verden. Det er indtil videre primært de Sauvignon Blanc baserede hvidvine som er kendte. 
Det eneste andet sted i verden hvor noget lignende fremstilles, er Marlborough i New Zealand. 

MOSEL 
Oprindeligt hed denne region Mosel-Saar-Ruwer. I dag hedder den blot Mosel. Floden Mosel er 485 
km. lang, hvorfor der er stor forskel på kvaliteten, mens stilen er overraskende homogen. De 
Riesling-baserede vine fra Mosel er blandt landets bedste, men det betyder ikke, at de alle er gode. 
Der er stor forskel på årgangene og ikke mindst på producenterne. 

ALSACE 
Alsace altid været kendt for at producere unikke vine på en bred vifte af druesorter. 90% af 
produktionen er hvidvin. Området ligger i ly af bjergene Vosges, hvilket gør at nedbørsmængden i 
Alsace er blandt den laveste i Frankrig. I Alsace laves der både rødvin, hvidvin, mousserende vin og 
sød vin. Men det er primært hvidvinen Alsace er kendt for. 

KREMSTAL 
Området i Østrig er kendt for dets tørre hvidvine af høj kvalitet. Kremtal står især for pulserende og 
krydrede Grüner Veltliner vine og sarte, mineralrige Riesling vine. Vinene fra Kremstal er kraftigere 
end dem fra fx. Kamptal, grundet jordbunden og klippeskråningerne. 

RHEINGAU 
Rheingau er ikke den største region, men producerer nogle af Tysklands bedste hvidvine. Det er 
hvidvine på Riesling som er i højsædet. Vinene fra de bedste marker er kraftfulde, koncentrerede og 
alligevel ganske elegante. 

BOURGOGNE 
Én ting er simpelt i Bourgogne og det er druesorterne. Rødvin laves på Pinot Noir og hvidvin på 
Chardonnay. Bourgogne er klassiske vine, produceret på klassiske metoder. Her eksperimenteres 
ikke med nye druesorter eller udvikling af nye smagsnuancer - målet er at skabe vin, som smager af 
det terroir den er et produkt af.
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