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DET SIGES AT DET GODE 
KO M M E R T I L D E N D E R 
VENTER … 
- og det er derfor lykkedes 
SAS Vinklub at få en aftale 
med Jens Jul, som er en af 
D K ’s m e s t a n e r k e n d t e 
ønologer. 

Og hvad er så en Ønolog? 
Ordet ønologi stammer fra 
det græske ord for vin, oinos. 
Ønologi er studiet af vin. I 
1955 oprettedes i Frankrig en 
4-årig universitetsuddannelse 
med studie i ønologi. For at 
gennemføre studiet til ønolog 

studeres bl.a. botanik, fysik, 
kemi og mikrobiologi. En 
ønolog er således uddannet 
til alle processerne i.f.m. 
vinfremstilling, fra mark til 
flaske. 

ØNOLOG  JENS JUL 
12. SEPTEMBER 2018

CHILENSKE VINE MED FRANSKE RØDDER



Jens Jul vil komme og fortælle om 
vine fra Chile samtidigt med, at vi 
også skal smage på vinene. Jens Jul 
har en fantastisk viden om vin, og er 
uddannet Ønolog i Tyskland og 
Frankrig. Udover sin viden om vin, har 
Jens Jul en levende måde at fortælle 
om v inene , og SAS Vink lub ´s 
medlemmer vil kunne få svar på en 
lang række spørgsmål om alt fra f.eks. 
jordbund, skråninger, lagring, sol og 
l y s , f u g t i g h e d , p r o d u k t i o n , 
prissætning, sammensætning af druer 
etc. På trods af s in v iden og 
uddannelse har Jens Jul et afslappet 
forhold til vine. Hans synspunkt er at 
den billigere vin i mange tilfælde fuldt 
ud lever op til den enkelte brugers 
ønske.  

LIDT HISTORIE 
De første vinstokke kom til Chile I 
1550’erne. I 1851 kom de første 
stiklinger til Chile fra Frankrig. Chile 

fik således sin første kollektion af 
vinifera-stiklinger, inden verden, i 
slutningen af 1800-tallet, blev ramt af 
Phylloxera (vinlusen).  
 Chile har en kystlinje på 5000 
km mod vest og Andesbjergene mod 
øst, der når op i næsten 7000 meters 
højde. Landet er med sin ørken i nord 
og det sydlige med polaregne, et 
meget isoleret land, hvor Phylloxera 
kunne undgås. Vinmarkerne ligger fra 
600 til 1000 meters højde i den 
mellemste del af landet.  
 Kl imaet beskrives som en 
mellemting mellem Californiens Napa 
Valley og Bordeaux. Mellem 1994 og 
1997 b lev betyde l ige a rea ler 
beplantet med franske druesorter:  
Merlot, Cabernet-Sauvignon, Pinot 
Noir, Chardonnay og ikke mindst 
Carmenére (den gamle Bordeaux-
drue) som er blevet Chiles national-
drue. En af de fornemste Bordeaux-

producenter - Château Lafite-
Rothschild investerede i Chile og 
ekspertisen fra Bordeaux fulgte med i 
form af medarbejdere fra slottet. 
Chiles vinproducenter er nu nogle af 
verdens dygtigste. 

Reservér derfor denne aften til en 
virkelig god vinoplevelse samt tapas 
og ikke mindst et inspirerende 
foredrag. 

Da denne vinsmagning er  
intern, skal vi gøre opmærksom på, at 
I skal tage jeres smageglas med! 

MEDLEMSPRIS KR. 199,- 
IKKE-MEDLEMSPRIS KR. 349,- 

Vel mødt! 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

DENNE AFTEN SMAGER VI 
GRØN DRUE 

Los Vascos Chardonnay 
Barons de Rothschild Lafite 

RØD DRUE 
Vina Tarapacà, Reserva Merlot 

Viña Tarapacá Reserva Carmenére 

Vina Tarapacá Gran Reserva Carmenére  
                     

Vina Tarapacá Gran Reserva Pinot Noir 
  

Vina Tarapacá Gran Reserva Syrah 

Les Dix de Los Vascos Barons de Rothschild Lafite

FAKTABOX 
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BETALING : 

TILMELDING : 
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BANKOVERFØRSEL TIL KONTO: REG 6512, KONTO 3053 010589 

SENEST MANDAG DEN 10.  SEPTEMBER 2018 TIL SASVINKLUB@GMAIL.COM 
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http://www.sasvinklub@gmail.com

