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Vi er lige på den anden side af årets korteste dag og vi går igen mod lysere tider.

Igår fik jeg en palle vin hjem igen :o) og med ny rødvin.

Det bliver et dejligt forår, men først skal vi have vin på jule- og nytårsbord.

Der er altid plads til lidt ekstra godt!

Juletid er som regel rødvinstid. 

Jeg vil dog gerne udfordre det. Skulle en fyldig tør hvidvin ikke kunne hamle op med

den fede julemad, og måske oven i købet komplementere det noget fede måltid?

Jeg har vinen hvis du tør udfordre traditionerne!.

Da jeg præsenterede Johanitter S på en restaurant på Langeland var kokken ikke 

tvivl om, at den sagtens kunne stå op mod foie gras, så hvorfor ikke en juleand?

Hvis det skal være rødvin

Jeg har indkøbt en Domina Spätlese. 

Den er lagret på ståltanke og er forholdsvis let og frisk og venligt tør og 

ukompliceret. Den egner sig godt til italiensk mad, og kan sagtens drikkes uden 

mad.

Druen Domina er en blå tysk druesort

frembragt i 1927 på forsøgsstationen i

Geilweilerhof i Pfalz.

Det er en krydsning mellem Pinot Noir og

Blauer Portugieser. Domina har bevaret

mange træk fra begge.

Den har en fin syre balance og kraftfuld

karakter. 

Vinen

dufter af

brombær og kirsebær. 

Domina er mest udbredt i Franken med samlet ca .

345 ha vinmark ud af 404 ha ialt i Tyskland. 

Domina Spätlese koster kr. 80,00 for en flaske.



Om et år vil jeg sælge vin af druen Domina, hvor jeg selv har deltaget i plukningen 
af druerne her i efteråret.

Som alternativ kan jeg også anbefale Rubino til kr. 90,00.

Rubino
Rubino er en cuvée af druerne Spätburgunder
(pinot noir), som kendetegnes ved lethed og
liflighed, og Blauer Zweigelt som er frugtig og
rund.  
Spätburgunders lette liflighed og Zweigelts
runde frugtfylde går fint hånd i hånd i denne
unge vin. 
Nyd den ved 16-18 grader i godt selskab en
tirsdag aften sammen med en pastaret.

- BaggårdTeatret i Svendborg har valgt Rubino
som deres Husets Rødvin.

Privat Weingut Schloss Saaleck ligger i Hammelburg, Frankens ældste vinby. Her 
har der været dyrket vin siden år 777.

Familien Lange købte vinmarkerne omkring Schloss Saaleck i 2011. De har nu i alt 
18 hektar vinmarker.
De dyrker deres vin økologisk.

OG NU TIL  HVIDVINEN

I foråret solgte jeg Gewürztraminer Spätlese Trocken fra Weingut Hart.

Den var udsædvanligt populær. Men

desværre ”ausgetrunken” da jeg skulle

bestille igen.

Jeg har nu en ny Gewürztraminer

Spätlese Trocken fra producent. En

årgang 2015. Og den er ikke blevet

dårligere.

Tør, blød, fyldig og meget aromatisk.

Ideel til asiatiske retter og ost.

Den kan erhverves til kr. 115,00



ET GODT TILBUD
Som altid har jeg masser af hvidvine at vælge imellem, gode gamle kendinge som 

Müller Thurgau, Silvaner, Riesling, Scheurebe, Bacchus, Kerner, Johanitter.....og 

naturligvis Rotling.

Og Vinfruen er i julehumør. 
Hvis du køber en kasse med 6 evt. forskellige vine 
får du 20% rabat. Tilbuddet gælder til den 30. 
december 2016.

WERNERVINO
Müller Thurgau Alte Reben fra Weingut Hillabrand præsenteres og smages til af 

Wernervino. Og den kan naturligvis købes ved Vinfruen, hvis du skulle få lyst.

https://wernervino.com/2016/12/21/folge-434-es-muellert-wieder/

VINFRUEN OG KØKKENFREAK I SAMARBEJDE
Som noget nyt sælger Vinfruen udvalgte vine ved

Køkkenfreak i Korsgade i Svendborg.

Snyd ikke dig selv for en tur ind i butikken, der er rigtigt

meget fint køkkengrej og specialiteter fra Ny Nordisk!

www.Vinfruen.dk
Jeg har fået nyt lay-out på siden, så vinene fremstår

enkeltvis. Der mangler stadig beskrivelser af vinene, men det kommer.

Ring og forhør, så vil jeg guide efter bedste evne til en vin, som passer til netop dit 

behov og dine smagsløg.

Husk jeg har næsten åben 24-7, så ring eller sms på 4260 5700.

https://wernervino.com/2016/12/21/folge-434-es-muellert-wieder/
http://vinfruen.dk/index.html


Vinotek Svendborg 5. november
På en regnfuld 5. november var det muligt at drømme sig til andre og varmere kyster

for en stund. 

Vi var 8 vinimportører og producenter der havde valgt at medbringe de bedste vine 

til Vinoteket for at kunne give en fantastisk oplevelse til vores gæster.

Alle som mødte op i Kulturhuset havde en god oplevelse, der blev smagt igennem!

Vinotek Svendborg regner med at gentage successen til foråret. 

Hold øje med dagspressen og Facebook.

Som det sidste vil jeg ønske alle en glædelig jul samt et godt nytår.

Julehilsner fra 

Vinfruen


