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I Vennekasse 84 gør vi det lidt anderledes! Temaet er ”forårsklar?” – Vi fylder derfor
kassen med 3 forskellige hvidvine, 1 rosé og 2 eminente røde forårsbebudere. Med
Vennekasse 84 skal vi til Frankrig, Sydafrika, Østrig og Italien!
Vennekasse nr. 84 koster som tidligere kun dkk. 600,00 inkl. fragt (kassens reelle værdi
er denne gang dkk. 867,50 + fragt). Vennekassen leveres mandag den 27. april. Ønsker
du ikke kassen, skal vi have besked senest den 21. april.
Vi bestræber os på at nå ud til alle i postnummer 9000 i løbet af uge 18 – alternativ
leveringsdato kan aftales. Der er mulighed for at få flere varer fragtfrit med Vennekassen,
hvis du bestiller senest den 21. april.
2019 Grüner Von Eckhof, Weingut Ecker-Eckhof, Wagram, Østrig
Weingut Eckers Grüner Veltliner er uden sammenligning vores mest populære østriger!
En fremragende introduktion til den elegante, let krydrede Grüner Veltliner-drue, der
gør det fantastisk til de første asparges, til skaldyr og ikke mindst til de letkrydrede
orientalske retter.
2017 Chardonnay, Buitenverwachting, Constantia, Sydafrika
I sydafrikanske Constantia finder man den smukke vingård Buitenverwahting, hvis
hovedbygning er opført i 1796! Vingården er i dag topmoderne og vinene i en klasse for
sig. Vi lægger en flaske Buitenverwachting Chardonnay i kassen.
2016 Pinot Gris Réserve, Trimbach, Alsace, Frankrig
Fra vores trofaste venner familien Trimbach i Alsace har I her mulighed for at smage
deres skønne Pinot Gris. Den leverer en fantastisk introduktion til områdets vine og
signatur til familiens vine. (93 points i Wine Enthusiast).
2018 La Vieille Ferme Rosé, Famille Perrin, Vin de France, Frankrig
Perrin familien bruger deres ekspertise fra deres familieejede Château de Beaucastel,
når de laver La Vielle Ferme serien. Roséen er lys og elegant med sprøde noter af
umodne jordbær, fersken og pære. Nyd den kølig af store glas!
2018 Chianti DOCG, Poggiotondo, Toscana Italien (Økologisk)
Alberto og Alessandra Antonini dyrker deres Chianti efter økologiske principper. Og
kvaliteten er indiskutabel og overraskende god til prisen. 2018 udgaven leverer flot
Chianti med fylde og venlig elegance.
2016 Gevrey Chambertin Vieilles Vignes, Faiveley, Bourgogne, Frankrig
Kassens ubestridte højdespringer er denne top-Bourgogne fra hæderkronede
Domaine Faiveley i Bourgogne! Vinen er lavet på Pinot Noir fra Faiveleys bedste Gevrey
Chambertin-parceller. (92 points Wine Spectator) .
Venlig hilsen
Ib Bergkjær
Adm. direktør
Sigurd Müller Vinhandel A/S

2019 GRÜNER VON ECKHOF
WEINGUT ECKER-ECKHOF

WAGRAM, ØSTRIG

Det familieejede vinhus Ecker-Eckhof finder man i den idylliske landsby Mitterstockstall i
vinområdet Wagram. Ecker-Eckhof har været i Bernhard Eckers kyndige hænder siden 2005,
assisteret af konen Elisabeth samt forældrene Johann og Marianne. Men familien har lavet vin
i området siden 1604, hvortil den tidligste historik kan spores.
Ecker er i dag godt repræsenteret i såvel Østrig som i udlandet med en lang række spændende
vine lavet på områdets klassiske druer. Hos Ecker er naturen i centrum. Vinen laves med
mindst mulig intervention for at opnå autencitet, nerve og ikke mindst terroirpræg.
Klimaet i den nordlige del (Wagram, hvor Ecker holder til) leverer gode betingelser for
produktion af fyldige, aromatiske vine. I særdeleshed Grüner Veltliner modner perfekt; vine
med fyldig og krydret karakter.
Grüner Veltliner er Østrigs vigtigste druesort. Hos Ecker laves vinen på druer fra vinmarkerne
Hundsberg, Halterberg og Schloßberg. Vinen vinificeres traditionelt med lagring på rustfri
ståltanke for bevaring af den friske, sprøde og rene frugt. Vinen besidder den krydrede
smagsprofil og lange sprøde finish, man kender fra de klassiske vine lavet på Grüner Veltliner.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Wagram, Østrig
DRUESORTER:

Grüner Veltliner
ANBEFALES TIL:

Aperitif eller retter med fisk
og skaldyr.
KAN GEMMES INDTIL:

2024
PRIS:

92,00 kr.
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2017 CHARDONNAY

BUITENVERWACHTING

CONSTANTIA, SYDAFRIKA

På en af de skønneste adresser på Constantia halvøen ligger den gamle hollandske
hovedbygning fra 1796, der danner centrum for Buitenverwachting. Hovedbygningen rummer
udover faciliteter til vinproduktion, ligeledes en af Sydafrikas bedste restauranter.
I dag nyder Buitenverwachting stor respekt for sin visionære og fremtidsorienterede stil og
er således i dag en af de mest driftige vinproducenter i Sydafrika. Sådan var det også tilbage i
1820’erne, hvor der alene i 1825 blev plantet over 90.000 vinstokke, og hvor Buitenverwachting
var en af de mest kendte ejendomme. Der skulle dog alligevel gå 160 år før vinene fra
Buitenverwachting igen kunne leve op til sit lidt vanskelige hollandske navn, der betyder “over
al forventning”.
En af grundene til, at Buitenverwachting nyder så stor berømmelse for sine vine, er netop
firmaets mod og vilje til konstant at eksperimentere med genplantninger af druekloner samt
vinifikationsmetoder.
Denne skønne Chardonnay har flotte og delikate lime/ lemonagtige aromaer. Vinen har
adskillige lag af smørret frugt og honning med undertoner af røg fra tiden på træfade.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Constantia, Sydafrika
DRUESORTER:

Chardonnay
ANBEFALES TIL:

Lette retter med fisk,
skaldyr eller fjerkræ samt
cremede pastaretter
KAN GEMMES INDTIL:

2023
PRIS:

115,00 kr.
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2016 PINOT GRIS RÉSERVE
F. E. TRIMBACH

ALSACE, FRANKRIG

Jean Trimbach begyndte at producere vin i Alsace i 1626. Firmaets populære rygte er blevet
bevaret fra far til søn takket være et blændende vindistrikt og den gode kvalitet på vinene.
Siden 1898, som var året, hvor Frédéric Emile Trimbach præsenterede sine vine på den
internationale vinmesse i Bruxelles og fik højeste udmærkelse, er navnet Trimbach slået fast
og er blevet kendt på internationalt plan som et af de bedste navne i Alsace. Vinhuset ligger i
Ribeauvillé, en 800 år gammel landsby.
Familien Trimbach overvåger personligt enhver handling, der sker under plantning af
vinstokke, høst, presning og tapning. Deres kompetence og deres professionelle samvittighed
respekteres af alle. Når man rundt omkring i verden nævner Alsace, er det ofte Trimbach
vinene man tænker på.
Trimbachs vine er velrenommerede verden over for deres forskelligartede finhed, deres tørre
karakter og exceptionelle og bemærkelsesværdig syrlighed, der kommer fra frugten, og som
giver dem den friskhed, den finesse og den elegance, som kun få vinhuse kan leverer.
En af de mest bemærkelsesværdige vine i Alsace er denne Pinot Gris Réserve. Den har en tæt
frugt, berusende intensitet og er altid tør, hvilket er meget typisk for denne vin. Karakteren
er ædel, frugtigheden delikat med en let røget smag, som gør vinen til en unik ledsager til
bordets mange glæder.
(93 points i Wine Enthusiast)
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Alsace, Frankrig
DRUESORTER:

Pinot Gris
ANBEFALES TIL:

Postejer, gåselever, røgede
fisk, fede fisk samt til lyst
kød
KAN GEMMES INDTIL:

2025
PRIS:

145 kr.
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2018 LA VIEILLE FERME ROSÉ
FAMILLE PERRIN

VIN DE FRANCE, FRANKRIG
Famille Perrins historie går tilbage til midten af det 16. århundrede. Et nyere kapitel i familiens
vinhstorik er Perrin & Fils. Med Perrin & Fils fokuseres på områdets forskellige appellationer
og ”glemte” gamle parceller. Ønsket er dels at levere en billigere vin i form af salgssuccessen
La Vieille Ferme, dels at lave spændende vine, der afspejler den sydlige Rhônedals store
potentiale og variationsbredde.
Høsten hos Famille Perrin foregår udelukkende ved håndplukning af druerne, og derefter
sorteres de – også manuelt – meget nøje. Kun de bedste druer bliver til vin. Druerne gennemgår
en speciel proces, som er helt unik: de varmes op til omkring 80° i 30 sekunder, hvorefter de
nedkøles til kældertemperatur og derefter gennemgår en traditionel vinfremstillingsproces.
Ved at bruge denne særlige opvarmningsmetode reducerer man kraftigt i anvendelsen af
svovl, og smagen og farven på vinene intensiveres. Desuden behandles hver druesort separat
for at bevare aromaen, karakteren og originaliteten ved hver sort.
De højt beliggende parceller er begunstiget af lavere temparaturer og derfor en længere
vækst- og modningsperiode. Herved opnås fin frisk frugt og god kompleksitet i druerne. La
Vieille Ferme Rosé er en frisk, ungdommelig vin med fine frugtnoter à la lyse kirsebær og
jordbær samt mineralske undertoner.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Frankrig
DRUESORTER:

Cinsault
Grenache
Syrah
ANBEFALES TIL:

Aperitif eller til salater, lette
retter med fisk, skaldyr eller
lyst kød.
KAN GEMMES INDTIL:

2021
PRIS:

67,50 kr.
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2018 CHIANTI DOCG
POGGIOTONDO

TOSCANA, ITALIEN

Beliggende i hjertet af Toscana mellem Firenze og Pisa står Poggiotondo bag en serie af
elegante Toscana-vine – alle dyrket og certificeret økologisk! Der bruges med andre ord ikke
kunstgødning, og der sprøjtes ikke med pesticider mod ukrudt og insekter på ejendommens
vinmarker. Alberto Antonini, vingårdens ejer og winemaker, ønsker nemlig en naturlig,
umanipuleret balance i vinmarken. Al kemi er derfor bandlyst! Allerede få år efter omlægning
til økologisk drift synes fordelene tydelige: der er registeret sundere vinstokke, bedre frugt og
større modstandsdygtighed over for naturens luner.
Antonini er modstander af ny eg i vinene, da han mener, at den nye ege oftest overtager
styringen i vinen, fremfor at fremme vinens terroirpræg og frugtige balance. Vinene lagres
derfor primært på cementkar og store uristede træfade frem for ny eg. Antonini laver rene,
elegante, frugtige vine med god kompleksitet, balance og charme.
Poggiotondo Chianti er lavet på Toscana-druerne Sangiovese 95% og Canaiolo 5% fra 6 udvalgte
parceller på ejendommen. Vinen er gæret på cementtank med efterfølgende lagring på store
uristede træfade i 12 måneder. Duften går i retning af tørrede krydderurter (oregano), mørke,
søde kirsebær og delikater krydderier. Vinens lange, komplekse eftersmag holdes i skak af
fløjlsbløde tanniner og en fin frisk frugtsyre.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Toscana, Italien
DRUESORTER:

Sangiovese
Canaiolo
ANBEFALES TIL:

Mellemkraftige retter
KAN GEMMES INDTIL:

2023
PRIS:

98 kr.
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2016 GEVREY CHAMBERTIN VIEILLES VIGNES
J. FAIVELEY

BOURGOGNE, FRANKRIG
Med besiddelse af marker i de bedste “cru’er” i Bourgogne og kombineret med næsten to
århundreders erfaring inden for vinfremstilling er Faiveley i dag producent af nogle af de mest
udsøgte og anerkendte kvalitetsvine.
Lige fra begyndelsen har familien Faiveley bestræbt sig på at opkøbe nogle af de bedste
vinmarker i de bedste landsbyer. I dag er de således den største vinmarksejer i Bourgogne.
Vinhuset er selvforsynende i sin produktion og ejer nogle af de mest ansete vinmarker i
området, som for eksempel Chambertin “Clos de Bèze”, Latricières-Chambertin, Clos de
Vougeot m.fl.
Hele høsten foregår ved håndplukning, og druerne sorteres derefter manuelt. Faiveley er kendt
for at lave vine, der kan gemmes i lang tid. Ved fremstilling af sådanne vine er gæringen utrolig
vigtig. Druernes skind afgiver tanniner, aroma og rubinrøde farve til vinen. Derfor stræber
Faiveley efter at få en lang gæring (ved lave temperaturer) på mindst 15 dage, men tit 3 uger,
når forholdene tillader det.
For Faiveley er vinbrug ikke blot et job. Det er en lidenskab. Huset er stolt over år efter år
at kunne tilbyde sine kunder nogle af Bourgognes fineste vine. Flasker, der bærer Faiveleys
våbenskjold, sælges for eksempel i nogle af de bedste restauranter både i Frankrig og i andre
lande. Også i Bourgogne taler man om modernister og traditionalister. Faiveley hører så afgjort
til den hær af vinfirmaer, der kæmper for at håndhæve de gamle traditioner.
Gevrey Chambertin er en verdensberømt landsby ca. 15 km syd for Dijon. Som mange andre
landsbyer i Côte d’Or har Gevrey til sit eget navn tilføjet navnet på kommunens mest berømte
vinmark - Chambertin.
Gevrey er da også indbegrebet af stor Bourgogne. Her ligger hele 8 Grand Cru’er med
udgangspunkt i Le Chambertin. Faiveleys kommune Gevrey Chambertin byder på elegant, fin
frugt med noter à la skovbær og mindelser af modne kirsebær og kirsebærsten.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Bourgogne, Frankrig
DRUESORTER:

Pinot Noir
ANBEFALES TIL:

De bedste retter med kalv,
vildt eller helt uden mad
KAN GEMMES INDTIL:

2030
PRIS:

350,00 kr.
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