
Nyhetsprovning den 14:e december 
  

Champagne! Den 24:e november 
  

2018-10-11 
Rhôneviner med Göran Sjöblom den 27:e oktober 

2018-09-14 
Svenska Vita Viner den 22:a September! 

  

2018-08-31 
Nyhetsprovning 14:e september! 

  

2018-08-24 
Vår resenär Lotta har ordnat så att det går att åka med på en Champagneresa alldeles snart! 

Mer info finns på sektionens facebooksida. För er som inte har facebook finns en kopia av inbjudan 

här! 

Snabba ryck, 2 veckor kvar att bestämma sig på! Resan fixas av www.ingsva.fi 

  

  

2017-12-13 
Vi har fått en inbjudan från vår grannsektion, Nedansiljan, att åka på vinresa till Champagne 2018! 

Mer info finns här! 

  

2017-11-01 
Temat för nästa provning är Istrien - Munskänkarnas Vinort 2017, med Daniel Curovic från Armano's 

Wine! Provningen går av stapeln lördagen den 25:e november. 

  

2017-10-23 
Märkligt få anmälda även nu! Temat denna gång är mat och vin! 

2017-10-21 
Snart kommer det en efterfrågad provning, nämligen Vin & Mat, en provning som hålls av Lisa 

Solberger från Nigab! 

När hon var i Karlstad passade tidningen där att göra ett reportage! Hon vill lära folk att hitta fram 

till det berömda ”giftemålet” mellan smakerna. 

 

 

https://word-edit.officeapps.live.com/media/6377/2018-12-14-nyhetsprovning.pdf
https://word-edit.officeapps.live.com/media/6252/2018-11-24-champagne.pdf
https://word-edit.officeapps.live.com/media/6170/2018-10-27-rhone.pdf
https://word-edit.officeapps.live.com/media/6003/2018-09-22-svenska-vita-viner.pdf
https://word-edit.officeapps.live.com/media/5937/2018-09-14-nyhetsprovning.pdf
https://word-edit.officeapps.live.com/media/5856/champagneresa-2018-11-01.pdf
https://word-edit.officeapps.live.com/media/5856/champagneresa-2018-11-01.pdf
https://www.ingsva.fi/
http://www.vinupplevelser.se/resor/nedansiljan-champagneresa/
https://word-edit.officeapps.live.com/media/4423/2017-11-25-arets-vinort-istrien.pdf
https://word-edit.officeapps.live.com/media/4290/vin-och-mat.pdf
http://nwt.se/karlstad/2017/04/26/skal-for-en-smakrik-kombination


  

2017-09-12 (2) 
Som ni kanske har sett per mail så är Merlotprovningen med Anders Thomée inställd p g a för få 

anmälda!!!! 

  

2017-09-12 
Har du loggat in på "Mina Sidor" ännu? Det finns en hel del intressant där, bl a tidningen 

"Munskänken" och "Vinjournalen", båda som PDF! Även fliken "Ladda ner" och en koll på 

Utbildningsdokumentationen rekommenderas! 

Om du inte vet lösenordet för att logga in så finns det hjälp på denna länk!" 

  

2017-08-22 
Hösten är i antågande, så även andra aktiviteter som bär- och svampplockning, älgjakt, etc, men 

framför allt så drar vi igång höstens vinprovningar! 

• Först ut är en Nyhetsprovning som hålls kl 19:00, 2017-09-08 i Morkarlby bystuga, en fredag. 

• Blott en vecka senare håller Anders Thomée i tåtarna för en Merlotprovning, denna hålls kl 

18:00 på lördag, 2017-09-16, på Wiberestaurangen. 

• Samma helg går Munskänkarnas vinortkryssning av stapeln. 

• För den vetgirige är en 1-betygskurs på gång. 

  

2017-06-13 
Årets vinvandring är över, sommaren är förhoppningsvis på gång. Så även planeringen av höstens 

kommande provningar och kurser, information om kommande aktiviteter kommer att publiceras på 

webben och även att skickas ut via epost. Glöm nu inte att dela med dig av sommarens fantastiska 

viner på vår facebook-grupp - https://www.facebook.com/groups/ovansiljan/! 

  

2017-05-17 
Lite info från Munskänkarna centralt, Årets Munskänksvin för 2016 kan ju vara av intresse! Tyvärr 

verkar en del redan vara slutsålda... 

ÅRETS MUNSKÄNKSVIN 2016 

La Bastide Blanche, Bandol, 2014 Frankrike, Nr 2262, 179:- 

 

Bästa röda: Delas Domaine de Tourettes Hermitage 2011, Frankrike, 75456. 

Bästa vita: Chablis Grand Cru Bougros Côte de Bouguerots 2014, Frankrike, 90312. 

Bästa mousserande: Taittinger Comtes de Champagne Brut 2006, Frankrike, 75978. 

Bästa starkvin: Jalifa Rare Dry Old Amontillado 30 Years, Jerez Spanien, 91266. 

Bästa söta: Rabl Grüner Veltliner Eiswein 2011, Österrike, 77778. 

https://word-edit.officeapps.live.com/media/4151/glomt-losenordet-eller-inloggningsfel.pdf
https://word-edit.officeapps.live.com/media/3989/2017-09-08-nyhetsprovning-3.pdf
https://word-edit.officeapps.live.com/media/3992/2017-09-12-merlot.pdf
https://word-edit.officeapps.live.com/sv/aktuellt/2017/vinortskryssning/
https://word-edit.officeapps.live.com/%7BlocalLink:9228%7D
https://www.facebook.com/groups/ovansiljan/
https://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/la-bastide-blanche-226201
https://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/delas-domaine-de-tourettes-7545601
https://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/chablis-grand-cru-bougros-9031201
https://www.systembolaget.se/dryck/mousserande-viner/taittinger-7597801
https://www.systembolaget.se/dryck/aperitif-dessert/jalifa-rare-dry-old-amontillado-9126602
https://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/rabl-7777802


Mest prisvärda röda: Atlantico Sur Tannat Reserve 2015, Uruguay, 6335. 

Mest prisvärda vita: Schloss Johannisberger Gelblack Riesling Trocken 2012, Tyskland, 73540. 

Mest prisvärda mousserande: Louis Bouillot Millésimé, Cremant de B. 2012, Frankrike, 77865. 

Mest prisvärda starkvin: Churchills Late Bottled Vintage 2011, Portugal, 8016. 

  

2017-04-21 
Dags för bubbel! 

Nu bör du ha fått inbjudan till Champagneprovningen som går av stapeln 2017-05-06! 

  

2017-02-21 
På gång just nu: 

• Vin och musik! Provning med Clas Yngström (!) 

• Intresserad av en introkurs? Anmäl intresse till ovansiljan@munskankarna.se ! 

• Vin- och matmässa i Borlänge 2017-03-31 till 2017-04-01. Munskänkarna har en monter, vill 

du hjälpa till? 

  

2017-02-14 
Både årsmötesförhandlingarna och Zinfandelsprovningen finns nu dokumenterade under "Tidigare 

provningar" 

  

2017-01-26 Årsmötet 
Årsmötet kommer alltså att gå av stapeln lördagen den 11:e februari med start kl 17.00, på 

Wiberestaurangen som vanligt. Vi räknar med att själva årsmötet kommer att gå rätt så fort, alla 

papper är klara och utskickade, dessutom har valberedningen gjort sitt jobb så det kommer enligt 

uppgift inte finnas några vakanta styrelseplatser.  

 

Till själva årsmötet behövs ingen anmälan, däremot till den vinprovning som kommer att äga rum 

omedelbart efter mötet! 

 

Vilken Champagne blir det innan årsmötet i år tro? 

  

2017-01-25 
Uppdaterat både "Tidigare Provningar" och "Tidigare Kurser" 

(Pågående kurser finns alltså under "Tidigare kurser"...) 

  

https://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/atlantico-sur-633501
https://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/schloss-johannisberger-7354001
https://www.systembolaget.se/dryck/mousserande-viner/louis-bouillot-7786501
https://www.systembolaget.se/dryck/aperitif-dessert/churchills-801602
https://word-edit.officeapps.live.com/media/3724/2017-05-06-champagne.pdf
mailto:ovansiljan@munskankarna.se
http://www.vinmatmassan.se/
https://word-edit.officeapps.live.com/sv/regioner/gavle-dala/ovansiljan/tidigare-provningar/
https://word-edit.officeapps.live.com/sv/regioner/gavle-dala/ovansiljan/tidigare-provningar/
https://word-edit.officeapps.live.com/media/2946/2017-02-11-zinfandel.pdf
https://word-edit.officeapps.live.com/sv/regioner/gavle-dala/ovansiljan/tidigare-provningar/
https://word-edit.officeapps.live.com/sv/regioner/gavle-dala/ovansiljan/tidigare-kurser/


2017-01-19 
Saxxat från mailen: Årsmöte 2017-02-11 kl 17.00 på Wiberestaurangen.  

 

Det formella årsmötet startar kl 17.  

I samband med mötet bjuds det på Champagne.  

Deltagande i det formella årsmötet kräver ingen anmälan. 

 

Vinprovning 

Direkt efter årsmötet har vi sedan en vanlig vinprovning med 2-rätters middag. Temat är Zinfandel 

och ansvarig provningsledare är Anders Thomée. Inbjudan hittar du här! 

Vill du deltaga i middag med vinprovning är förfarandet som brukligt. 

  

2017-01-13 
Fredagen den 13:e, detta innebar en diskkrasch hos Revide, Munskänkarnas webhotell. Den tidigare 

inlagda datan försvann (!) för att aldrig mer ses. Förhoppningsvis knappar "någon" in den. 

Vi börjar med att påminna om vår första "exklusiva provning" i mannaminne, Supertoscanarna! 

Du hittar inbjudan till Supertoscanarna här! 

 

https://word-edit.officeapps.live.com/media/2946/2017-02-11-zinfandel.pdf
https://word-edit.officeapps.live.com/media/2946/2017-02-11-zinfandel.pdf
https://word-edit.officeapps.live.com/media/2871/2017-01-21-toscana.pdf

	Nyhetsprovning den 14:e december
	Champagne! Den 24:e november
	2018-10-11
	2018-09-14
	2018-08-31
	2018-08-24
	2017-12-13
	2017-11-01
	2017-10-23
	2017-10-21
	2017-09-12 (2)
	2017-09-12
	2017-08-22
	2017-06-13
	2017-05-17
	2017-04-21
	2017-02-21
	2017-02-14
	2017-01-26 Årsmötet
	2017-01-25
	2017-01-19
	2017-01-13

