Vinsmagninger 2022
Den 22. sæson med lokale vinsmagninger har været den seneste,
og den blev afholdt foråret 2020.
Siden da har Coronarestriktionerne medført akut vintørke i Øster
Brønderslev og omegn. Den vintørke
må der absolut rettes op på, har arrangørgruppen bestemt.
Derfor tilbydes igen 5 spændende aftener med gode muligheder for både
nye og tidligere deltagere til at lære
nyt og få nogle gode oplevel-ser, og
vi glæder os til alle aftener-ne.
Der skal være mindst 50 deltagere,
for at arrangementerne gennemføres, og det gælder om at være
hurtig med tilmeldingerne, så vi kan
få et overblik. Brug evt. en tilmelding
som julegave til en du holder særligt
af!
SIDSTE FRIST ER 21. december.
Vi vil bestræbe os meget på at få
regnskabet til at gå lige op, men
bliver der et lille overskud, gives det
til Samlingshuset - til fælles bedste.
Prisen er i år 300 kr. pr. deltager
i startgebyr, der indbetales ved
tilmeldingen, og som dækker brød,
borddækning og husleje, m.v.
Derudover betales et beløb pr.
person hver gang man deltager, til
dækning af udgifter til vin og foredragsholder Det er typisk 150 kr.,
men måske 200 en eller to gange og
lidt mere til den afsluttende middag.
Medbring selv 2 glas.
For at få økonomien til at nå bedre
sammen, og for at undgå at foredragsholderne kommer med for
meget vin, vi skal betale, vil vi i år
forlange afbud, hvis man på forhånd
ikke kan deltage en enkelt aften
(eller to). Uden afbud eller en rigtig
god grund til fraværet, vil vi måske
være nødt til at opkræve aftenens
betaling.

Tilmelding skal ske ved at indbetale
startgebyret på 300 kroner pr. person. Det kan ske på MobilePay
til 0104SF, som er nummeret til
vin-smagningsgruppens MobilePay
Box.
Ellers kan man aftale andet med
Jakob Wagner, Engvej 15
på mobil: 2246 9797 eller
mail: engvej15@mail.dk
Husk at skrive navnene på deltagerne ved indbetaling, og vi vil
gerne have jeres mailadresser også!
Også i år står Borgerforeningen som
arrangør med en arbejdsgruppe
som praktisk ansvarlige.
Arrangørgruppen er:
Ole Hovaldt
Jakob Wagner
Kim Sloth
Per Pedersen
Lars Larsen
Birgit Søndergaard
Per Drustrup Larsen

Program:
Onsdag 12. januar kl. 19
Italienske naturvine
De seneste år er dyrkning af druer
og fremstilling af vine helt uden at
bruge sprøjtemidler eller tilsætning
af gær eller andet blevet en stor
succes, og stor gruppe mindre
italienske vinproducenter har fået
rigtigt godt styr på deres vine. Jens
Axelsen fra Hyggevin i Aalborg
præsenterer os for noget af det ypperste naturvin.
Læs mere på www.hyggevin.dk

Tirsdag 8. februar kl. 19
Hvilken vin passer til maden?
Det spørgsmål har mange stillet
sig selv, når en middag skulle
planlægges. Efter denne aften er
alle blevet lidt klogere på svaret.
Restaurantchef og sommelier på
Molskroen, Dennis Blok, vil guide os
gennem aftenen, og vil fortælle om
en vintjeners/sommeliers opgaver.
For hver enkelt vin vil han snakke
om, hvilket mad der ville kunne gå
dertil, og naturligvis komme med en
specifik ret til vinen, sådan vi har
et udspil til en 7 retters menu med
tilhørende vine, når aftenen slutter.
Mandag 7. marts kl. 19
God vin til pengene!
Vi giver ordet og udskænkningen
til Mathias fra Supervin i Hjørring.
Her er de vinkøbmænd med styr på
både pris og kvalitet, og det vil de
bevise den dag.
Læs mere på www.supervin.dk
Fredag 25. marts kl. 18
God mad og gode vine
Igen i år slutter vi serien af vinsmagninger af med en festlig middag,
hvor ualmindeligt god mad serveres
og følges af gode og passende vine.
Bare rolig for maden er i de aller,
allerbedste kokkehænder, så forvent
en forrygende god aften!

Mandag 24. januar kl. 19
Vin fra Den Store Verden
I et samarbejde mellem Meny i
Skørping og Gobi-Vin præsenterer
Jeppe og Frederik Pedersen samt
Bente Kalmeyer veludvalgte vine fra
hele verden.
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