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DET SIGES AT DET GODE 
KOMMER TIL DEN DER 

VENTER, 
og det er derfor lykkedes SAS 
Vinklub at få en aftale med 
Jens Jul, som er en af 
Danmarks mest anerkendte 
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. 

JENS JUL  ØNOLOG 
01. juni 2017



Jens Jul vil komme og 
fortælle om vine fra 
Bourgogne samtidigt med, at 
vi naturligvis også skal smage 
på vinene. For at drage en 
parallel til det oversøiske vil 
der også være eksempler på 
Bourgognes afløber på New 
Zealand og i USA. 
Jens Jul har en fantastisk 
viden om vin, og er uddannet 
Ønolog i Tyskland og 
Frankrig. Han har desuden 
været tilknyttet SKJOLD 
BURNE, Danmarks største 
private vinimportør, i en 
meget lang årrække. Udover 

sin viden om vin, har Jens Jul 
en levende måde at fortælle 
om vinene, og SAS Vinklubs 
medlemmerne vil kunne få 
svar på en lang række 
spørgsmål om alt fra f.eks. 
jordbund, skråninger, lagring, 
sol og lys, fugtighed, 
produktion, prissætning, 
sammensætning af druer etc. 
På trods af sin viden og 
uddannelse har Jens Jul et 
afslappet forhold til vinene. 
Hans synspunkt er at den 
billigere vin i mange tilfælde 
fuldt ud lever op til den 
enkelte brugers ønske. 

Bourgogne er normalt noget 
dyrere end de vine vi plejer at 
smage, men takket være Jens 
Jul er det lykkedes at købe 
vinene til en gros pris og 
dermed kan vi holde prisen 
nogenlunde på det vi plejer. 

Reservér derfor dagen til en 
virkelig god vinoplevelse 
med interessant foredrag, 
god vin og få noget sindssygt 
lækkert tapas fra Windsor 
Oste på Peter Bangsvej  
(-og der serveres ikke kun 
oste.) 

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

MEDLEMSPRIS KR. 345,- 
IKKE-MEDLEMSPRIS KR. 495,- 

Vel mødt! 
Venlig hilsen 
Bestyrelsen 

De fleste forstår den ikke, 
mens andre får tårer i øjnene 
af den - så forskellig kan 
opfattelsen af Bourgogne 
være. Problemet er langt hen 
ad vejen, at god Bourgogne 
er svær at få fat på og som 
regel hamrende dyr. Dels 
kommer mange af de bedste 
vine aldrig til salg på 
vinhylden og dels er det 
svært at navigere rundt i 
Bourgognes kludetæppe af 
regioner, marker, 
producenter og ikke mindst 
årgange. 
Een ting er dog simpelt i 
Bourgogne og det er 
druesorterne. Rødvin laves på 
Pinot Noir og hvidvin på 
Chardonnay. Det er den ægte 
Bourgogne. Derudover laves 
der små mængder af rødvin 
på Gamay og Aligoté samt 
rosé og mousserende vin. 
Chablis og Beaujolais er 
formelt dele af Bourgogne, 

men de betragtes ofte som 
selvstændige områder. 
Chablis fordi det i sig selv er 
et verdenskendt brand, der 
ikke har behov for at læne sig 
op ad Bourgogne og 
Beaujolais, fordi mange ikke 
anser det for at være ægte 
Bourgogne. 
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. Bourgogne er 
således den region i Frankrig, 
med det højeste antal 
AOC'er. Det gør det 
besværligt at købe en 
Bourgogne, men samtidig 
bliver hver enkelt appellation 
mere præcis.

FAKTABOX 

TIDSPUNKT : 

ADRESSE : 

BETALING : 

TILMELDING : 

TORSDAG DEN 01. JUNI 2017 KL. 17.30 

MARGRETHEVEJ 7B, 2900  HELLERUP 

BANKOVERFØRSEL TIL KONTO: REG 6512, KONTO 3053 010589 

SENEST  TIRSDAG DEN 30.  MAJ 2017 TIL SASVINKLUB@GMAIL.COM 

http://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Aargang.aspx
http://www.vinlex.dk/Druesorter/Pinot-Noir.aspx
http://www.vinlex.dk/Druesorter/Chardonnay.aspx
http://www.vinlex.dk/Druesorter/Gamay.aspx
http://www.vinlex.dk/Druesorter/Aligote.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Mousserende.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinlande/Frankrig/Bourgogne/Chablis.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinlande/Frankrig/Bourgogne/Beaujolais.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Smag.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Terroir.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinlande/Frankrig.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinleksikon/AOC.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Appellation.aspx
http://www.sasvinklub@gmail.com
http://www.sasvinklub@gmail.com
http://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Aargang.aspx
http://www.vinlex.dk/Druesorter/Pinot-Noir.aspx
http://www.vinlex.dk/Druesorter/Chardonnay.aspx
http://www.vinlex.dk/Druesorter/Gamay.aspx
http://www.vinlex.dk/Druesorter/Aligote.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Mousserende.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinlande/Frankrig/Bourgogne/Chablis.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinlande/Frankrig/Bourgogne/Beaujolais.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Smag.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Terroir.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinlande/Frankrig.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinleksikon/AOC.aspx
http://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Appellation.aspx

