
	  

Kære medlemmer. 

Så inviterer vi til første smagning i 2015. Det er 
med lidt kort tidsfrist men vi lover at det er 
værd at gå efter!  

Det handler nemlig om AMARONE. En hel 
aften hvor vi kommer hele vejen rundt om  
Amarone, både i kvalitet, typer og årgange. Vi 
får besøg af en af Danmarks største eksperter 
på Amarone; Mikael Lyng, som er indehaver af 
Amaronespecialisten. 

Mikael har i mange år rejst Norditalien tyndt 
og har skrevet flere gode bøger om Amarone. 
Der findes kun få eksperter på området som 
ham. 

Prisen for dette arrangement, inkl. en lettere 
”tapas”,  bliver kr. 325,- for medlemmer og kr. 
375,- for ikke-medlemmer. 

 

Venlig hilsen 

Bestyrelsen, SAS Vinklub 

TIRSDAG 

D. 13. JAN 2015 

INDBYDELSE TIL AMARONEAFTEN 

FAKTABOX 

TIDSPUNKT:     TIRSDAG DEN 13. JANUAR 2015 KL. 17.30 

ADRESSE:             HELLERUP SOGNEGÅRD, MARGRETHEVEJ 7B, 2900 HELLERUP  

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

TILMELDING:      SENEST 09. JANUAR 2015 TIL SASVINKLUB@GMAIL.COM 

Kort om Amarone : 
Amarone er en tør rødvin, der fremstilles i Valpolicella. 
Der fremstilles også en sød udgave som kaldes Recioto 
della Valpolicella. Begge vintyper kaldes for passito, der 
hentyder til at de er fremstillet af tørrede druer. 
Fremgangsmåden er den samme for begge vintyper: Man 
tager de bedste druer og lægger dem til tørre, hvilket på 
italiensk kaldes for appassimento og deraf det afledte 
Passito. Druerne tørres på måtter eller i kasser og ligger til 
begyndelsen af det efterfølgende år. Processen bevirker, at 
en stor del af druernes væskeindhold fordamper og den 
tilbageværende ekstrakt bliver mere intens og mindre 
syreholdig. Den efterfølgende gæring afgør, om der 
kommer en tør eller en sød vin ud. Stoppes gæringen før 
alt sukkeret er omdannet, vil vinen indehold restsukker 
som gør den sød og vi har Recioto. For Amarone må der 
maksimalt være 0,4% restsukker, hvilket definerer skellet 
mellem den tørre og den søde variant. Vinen skal 
minimum indeholde 14% alkohol, men ofte nærmer den 
sig 17%.  
Druesorterne i Amarone: Corvina Veronese, Corvinone, 
Rondinella og Molinara.  
Druesorterne i Amarone della Valpolicella: Corvina, 
Corvinone, Molinara, Oseleta, Rondinella. 


