Januar 2020
Hermed indbyder Kastrup-Tårnby Vinklub til 4. smagning i
sæsonen 2019/2020.
Tema:
Dato:
Sted:

Toscana
Tirsdag d. 18. februar 2020 kl. 19:00
Fælleshuset - Jonshøj 31, 2770 Kastrup

Siden sidst:
Det må være på sin plads at ønske alle vores medlemmer et godt nytår. Vi håber I alle er kommet
godt ind i det nye årti og er klar til en halvsæson med 4 spændende vinsmagninger.
Vi sluttede 2019 af med en meget spændende smagning af de skønne vine fra Rhônedalen. Her
fik vi syn for sagen omkring hvor gode hvide vine, der kan laves i såvel nord som syd. Vi fik smagt
to meget flotte Syrah-vine fra Saint-Joseph i nord. Vi var i Vacqueyras og Gigondas, I Côtes du
Rhône og Rasteau for at smage de flotte vine fra syd før vi afsluttede med et brag af 2 lidt ældre
vine fra fantastiske Domaine Pegau i Chateauneuf-du-Papé. En flot aften hvor vi også nød dejlig
mad. Ud fra stemningen, så absolut vine, der faldt i medlemmernes personlige smag.
Indbydelse:
I samarbejde med Hanne og Frederik Dehlholm, indbyder klubben til en smagning af vine fra det
skønne italienske Toscana. Vi skal stifte bekendtskab med vinproducenten Azienda Uggiano, der
oprindeligt stiftet af en række restauratører, der ønskede sig muligheden for at kunne sætte rigtig
god vin på deres vinkort. Således blev det! I dag producerer Uggiano en lang række vine fra såvel
Chianti som Brunello m.m. Desuden laves både hvidvin og mousserende. Vi har fået tilbudt disse
11 vine, som Frederik vil fortælle om under smagningen:












Pinot Chardonnay Spumante Brut
Vermentino di Toscana Prestige 2018
Sangiovese di Toscana Prestige 2018
Sangiovese/Syrah di Toscana 2018
Chianti Riserva - Roccialta 2016
Chianti Classico Riserva - Rocchialta 2016
Chianti Riserva - Faggiano 2016
Rosso di Montalcino 2018
Brunello di Montalcino 2013
Petraia Merlot di Toscana 2016
Falconeri Cabernet Sauvignon di Toscana 2016

Dertil serveres:
 Italiensk Charcuteri
 Kalvegryde
 Italienske Oste
Praktiske oplysninger:
Prisen for denne spændende aften er 275 kr. for medlemmer og 375 kr. for gæster. Tilmelding
foretages til formanden, Sten Vallentin, Furesø Parkvej 45, 2830 Virum, tlf. 22 75 12 95 eller via
klubbens e-mail: kt-vin@mail.dk.
Der betales via overførsel til klubbens konto i Nordea: (2275) 6873 994 760 med tydelig angivelse
af navn og formål.
Tilmelding er bindende efter sidste frist for tilmelding. Tilmeldinger bekræftes.
Seneste tilmeldingsfrist: Fredag d.14. februar 2020.
Planlagte datoer/måneder i sæsonen 2019/20 med emner:
Torsdag 12. marts 2020
Portugal – de hvide, røde og søde
Onsdag d. 22. april 2020
Loire dalen – Frankrigs have
Fredag d. 15. maj 2020
Sydamerikas vinperler
Med vinlig hilsen Bestyrelsen

