
  

MANDAG 
29. JUNI 2015  

SOL, SOMMER, SANKT HANS OG CHAMPAGNE !            
SAS VINKLUB inviterer til en sjælden 

champagnesmagning  

FIRMAET 
VINTAGE CHAMPAGNE 

Vintage Champagne er et 
firma som er etableret for at 
vise danskerne, hvor godt 
den ægte Champagne kan 
smage, og for at vise hvor 
mange smagsnuancer den 
rummer. Smagen varierer alt 
efter, hvilket område i det 
franske champagnedistrikt 
flaskerne kommer fra, og 
hvilke druer, der er anvendt. 

C H A M P A G N E   S M A G N I N G 
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KÆRE MEDLEMMER 
Som noget nyt er det lykkedes os, at 
lave en aftale om en ”Vinaften med 
Champagne”. Det er ikke så mange 
firmaer og vinklubber, der er i stand til 
at gennemføre et sådan arrangement, 
men med Mikkel og Simon fra firmaet 
”Vintage Champagne”, er det gjort 
muligt. 
Det er to meget driftige og engagerede 
champagnekendere, som vil komme 
og introducere os til flere forskellige 
Champagnetyper. De har en stor viden 
på området og har netop åbnet en ny 
butik ”Champagnekælderen” på Nørre 
Søgade, så vi er i kyndige hænder! 
Der vil blive introduceret til 6 forskellige 
champagner, både ”vintage” og  ”non-
vintage”, fra spændende producenter, 
som vi normalt ikke kender så meget til 
i Danmark. 
Til smagningen vil der blive serveret 
forskellige patéer, oste samt godt 
brød!  
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I SKAL MEDBRINGE ÉT VANDGLAS, MEN IKKE 
VINGLAS. 
Selvom der er tale om en champagnesmagning er 
prisen blevet så lav som  

KR. 295,- FOR MEDLEMMER 
og kr. 345,- for gæster, 

Smagningen finder sted : 
Mandag d. 29. juni 2015  kl. 17.30 

i vores egne lokaler på Hel lerup Sognegård  
 
OBS !! Bemærk venligst at indbetalte beløb kun 
refunderes til og med den 26. juni !!!  



 Lorem Ipsum 

 

C H A M P A G N E   S M A G N I N G 

FAKTABOX 
TIDSPUNKT:     MANDAG DEN 29. JUNI 2015 KL. 17.30  

ADRESSE:          HELLERUP SOGNEGÅRD, MARGRETHEVEJ 7B, 2900 HELLERUP  

BETALING:     BANKOVERFØRSEL TIL KLUBBENS KONTO: REG 6512, KONTO 3053 010589 

TILMELDING & BETALING:      SENEST TORSDAG DEN 25. JUNI 2015 TIL SASVINKLUB@GMAIL.COM 
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LIDT OM CHAMPAGNE 

Siger man Champagne, er der ingen i tvivl om at der 
er tale om en frisk lys vin med bobler. Brandet er så 
stærkt, så kun vine fra Champagne-regionen må 
kaldes for Champagne. Mængden af ægte 
Champagne er derfor lille i forhold til mængden af 
mousserende vin. Som altid, vil prisen være høj, når 
udbuddet er lavt - Champagne er derfor blandt de 
absolut dyreste mousserende vine, men ofte også 
blandt de bedste! 
Det er ikke nogen tilfældighed, at de producerer 
mousserende vin i Champagne. Regionen ligger så 
nordligt, at druerne aldrig bliver fuldt modne og laver 
man stille vin på dem, vil de være udrikkelige. Men 
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omvendt er det netop de ideelle 
betingelser for fremstilling af 
mousserende vin, da syre, friskhed og 
sprødhed er altafgørende for den 
slags vine - og de egenskaber opnås 
netop i et køligt klima.  
I praksis benyttes tre druesorter til at 
fremstille Champagne. De tre 
druesorter er Pinot Noir, Pinot Meunier 
og Chardonnay som er henholdsvis to 
blå og en grøn druesort. Selvom en 
Champagne er lys, er den altså lavet 
på store dele af blå druer. 
 
Der er flere faktorer som afgør prisen 
på en flaske Champagne, én af dem 
er blandt andet om det er en Vintage 
(årgangschampagne) eller en Non 
Vintage Champagne. Non-Vintage er 
en blanding af forskellige årgange og 
er derfor uden årgang. Årgangene 
blandes ikke ukontrolleret, men på en 
måde så den endelige vin stadig 
afspejler husets stil. Non-Vintage er 
den billigste variant af Champagne. 

SOMMERUDFLUGT 
LØRDAG DEN 08 
AUGUST 2015 

SOM BL.A. OMFATTER ET  
INSPIRERENDE BESØG PÅ 
EN DANSK VINGÅRD. 


