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Kære medlemmer. 
Hermed tager vi hul på PROGRAM2’s første arrangement. Bestyrelsen har længe villet 
afholde en smagning med vine fra de mindre vinproducerende lande i Østeuropa og nu har 
vi haft held til, at finde en leverandør som repræsenterer flere lande. Her følger ganske kort 
lidt info.  
 Efter murens fald og jerntæppets opløsning, er der indført mere eller mindre 
markedsmæssige vilkår i de tidligere østeuropæiske lande og vinene herfra bliver også 
eksporteret. Mange steder er der foretaget store investeringer i udstyr de sidste 10-20 år og 
dette begynder at give sig udslag i bedre vine. Når man smager sig frem i de østeuropæiske 
vine, så skal man huske at skille tingene ad. Der findes - særligt i Rumænien og Moldova - en 
traditionelt meget sødmefuld stil i vinene. Derfor skal man vælge de tørreste af vinene hvis 
man vil have noget, der minder lidt om det vi er vant til. En del af den opgave klarer 
importører og vinhandlere som udgangspunkt for os, idet langt de fleste vine, der slipper 
igennem nåleøjet til deres hylder, netop er udvalgt efter dette parameter. 
Endvidere er de gode vine, der før i tiden var forbeholdt kommunismens top, nu begyndt at 
finde vej til de vesteuropæiske markeder.  
 Nu har de fundet vej til vores vinklub og dem skal vi naturligvis introduceres til. Så 
derfor vil bestyrelsen byde velkommen til Jan Eggers fra Uncorkmywine, som vil præsentere 
vine fra Ungarn, Slovenien og Rumænien. Vi skal smage hvidvine, rødvine og den kendte 
dessertvin fra Ungarn - Tokaji Azsu. Hertil vil der som sædvanligt være lidt til ganen. 

Hele dette fine arrangement vil man kunne deltage i, for en pris af  
295,- for medlemmer og 445,- for ikke-medlemmer 

Bestyrelsen håber, at du synes hele arrangement lyder tiltalende og vi glæder os derfor til at 
dele aftenen med så mange af jer som muligt - rigtig god fornøjelse! 

Med venlig hilsen 
Bestyrelsen 



HVAD SKAL VI SMAGE 

DKK 150,- 
DKK 190,- 
DKK 220,- 
DKK 250,- 

DKK 190,- 
DKK 220,- 
DKK 290,- 

DKK 280,-

HVIDVINE 
Rumænien - BudureascaTomaioasa   ..…………………………………………………… 
Ungarn - Vandor Somloi Juhfark ………………………………………………………….. 
Slovenien - Harslevelu, Tbd.  ………………………………………………………………. 
Ungarn - Juliet Victor Betse  ….……………………………………………………………. 

RØDVINE 
Rumænien: Cantus Primus Feteasca Neagra  ……………………………………………
Ungarn: Gal Tibor Kadarka Superiore …………………………………………………… 
Ungarn: St. Andrea Egri Bikaner Superiore  ……………………………………………. 

DESSERTVIN 
Ungarn - Ch. Dereszu Tokaji Aszu 5 Puttonyos  ……………………………………….

FAKTABOX 
HVORNÅR  
Fredag den 17. september 2021 kl.17.30 
HVOR   
Hellerup Sognegård, Margrethevej 7B, 2900  Hellerup 
BETALING  
Bankoverførsel til:  REG 5324, KONTO 0253368 
TILMELDING 
Senest tirsdag d. 14. september 2021 -  KLIK HER FOR TILMELDING !!!

https://www.sasvinklub.com/eventinfo/osteuropaeiske-vine

