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HVIDVIN 
KÆRE VINVENNER !!! 

Denne aften skal der arbejdes og leges med 
smagløgene når vi præsenteres for nogle kendte 
og mindre kendte grønne druer samt en enkelt blå 
drue. Vi bliver klogere på hvordan man kan 
vinificere på kryds af druetyperne, komme frem til 
den samme lækre lyse druemost men dog med 
hvidt forskellige resultater i sødmegrad og syre. 
Vi skal smage JEAN STODDEN BLANC DE NOIR. 
En hvidvin lavet 100% på rødvinsdruer. Jean 
Stodden's leverer vin med både fylde og friskhed, 
som kommer af det kølige klima Ahr (nær Bonn). 

Herlig hvidvin med intens frugt og lang smag.  
VIÑA NORA ALBARINO. Intens aroma, ren, let, fornem syre og lang smag. Nora er 
superstjerne i det mondæne Rias Baixas, den nye komet for hvidvin i den spanske 
kultklasse! 
PRÀ, SOAVE STAFORTE, SOAVE CLASSICO. "Essensen af Soave” kaldes vinen. 
”Beautifully elegant”, "Ikke blot en af de ypperste egelagrede Soave’r, men en af de 
ypperste overhovedet fra Soave" -Independent WineReview om 2010. 

https://www.eriksorensenvin.dk/leksikon/aroma/
https://www.eriksorensenvin.dk/leksikon/syre/
https://www.eriksorensenvin.dk/leksikon/aroma/
https://www.eriksorensenvin.dk/leksikon/syre/


HVIDVIN 
THE HERMIT CRAB, VIOGNIER MARSANNE. En original tør hvidvin på to sjældne 
druer. Viognier fra Condrieu (65%) og Marsanne fra Hermitage (35%). Vinen 
har duft med noter af blomster og frugt og er dejlig fyldig, blød og frisk.  

CLOS DE FEES BLANC GRENACHE BLANC. "Kultvin" af gamle vinstokke fra Clos 
des Fées, en af de mest ansete og unikke vingårde i Roussillon. Lavet af de bedste 
druer fra over 100 år gamle Grenache Blanc vinstokke med 10% Grenache Gris. 
Den har meget rig frugt med fin eg og er fyldig, fed, meget lang eftersmag med 
fine syrer.   

REVERDITO NASCETTA. Vinen er lavet på en næsten uddød druesort (Nascetta) 
fra gamle vinstokke i Barolo. Det er en spændende hvidvin med en fyldig aroma 
med blomme og salvie. Fyldig, men frisk og mineralsk.  

JEFF CARREL MORILLON. Den eklektiske vinmager Jeff's udgave af Chardonnay 
ligner ingen anden! Sen høst med enkelte botrytisramte druer i klaserne - gullig 
farve, magtfuld og med en intens aroma (kvæde, orangeskal, rosin) tør, magtfuld 
smag. En mindeværdig vin, en oplevelse. 

Denne aften bliver der “nørdet” lidt. Man vil gå mere i dybden med hver enkelt 
vin’s  historie samt vinifikation. Det er hvide vine af den lidt sjældnere slags! 
Vinsmagningen vil ERIK SØRENSEN VIN fra Bernstorffsvej være vært for og de 
lukker dørene op for os kl. 18!  Vinhuset vil sørge for at vi får noget at spise.  

MEDLEMSPRIS KUN KR. 299,- Ikke-medlemspris kr. 349,- 

Vi glæder os til at se jer og byde jer velkommen sammen med ERIK SØRENSEN 
VIN til en SUPER spændende aften i HVIDVINENS TEGN !!!!  

Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

  FAKTABOX 

  TIDSPUNKT:        ONSDAG D. 13. APRIL 2016 KL. 18.00  

  ADRESSE:              ERIK SØRENSEN VIN, BERNSTORFFSVEJ 121, 2900 HELLERUP 

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

  TILMELDING:       SENEST  FREDAG DEN 08. APRIL 2016  TIL SASVINKLUB@GMAIL.COM 
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