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Den sidste weekend i september var der Cittaslow dag i Svendborg. Dagen blev fejret

med en hyggelig italiensk vejfest ved Fruestræde, en skøn skøn sensommerdag.

Og Vinfruen blev Cittaslow certificeret. 

Cittaslow fokuserer på livskvalitet og kvalitet i by og omgivelser.

Noget af det Vinfruen lægger vægt på er, at mine kunder får en god oplevelse og en

historie med, når de køber vin. Jeg sælger kun vin, jeg selv har smagt og kan lide, og jeg

handler ved små producenter som jeg kender personligt.

Og jeg sælger vin, hvor jeg selv har været med til at plukke druerne.

Vinhøst

Vinfruen har igen været i Franken, denne gang for at deltage i vinhøsten på Günterslebener Sommerstuhl.

I år har vi plukket druen Domina. Det er en rødvinsdrue, som har gode forhold på

vinmarkerne i Franken, den er derfor ret almindelig i Franken.

Druen er en krydsning mellem Pinot Noir og Portugiser. Domina druen leverer fyldige og

intenst farvede vine.

Jeg har smagt flere vine produceret på druen, jeg har dog endnu ikke fundet den vin, der

har klaret min smagskontrol :o)

Måske næste år, når jeg nu selv har plukket …

Vinfruen har én Rødvin 

Sidste år producerede Kilian en meget vellykket vin af druen Dornfelder, ”Edelholz”. 

Vinen har lagret på amerikanske egetræschips. Den er kraftig, rund og frugtig. 

Lige en vin efter min smag og den vil være god til de tungere efterårsretter. 

Den er at finde i Vinfruens sortiment og koster kr. 80,00.

Når vi er i Franken bor vi hos familien Kilian og hjælper i det omfang, vi kan. Vi 

kommer på den måde tæt på familien og ser det store arbejde, der er lige nu med at 

få sat druesaften til gæring.  Michael Kilian arbejder fra tidlig morgen til sen aften. 

http://vinfruen.dk/onewebmedia/Cittaslow%20certifikat.pdf


Efter at have deltaget i vinhøsten om formiddagen kørte han afsted på sin traktor om eftermiddagen efter Brotzeit, til en 

vinbonde ved Volkach, 40 km væk, og var tilbage kl. 21.00 om aftenen og først da begyndte arbejdet med at få mosten 

på tanke og tilsat gær.

Michael Kilian køber også druesaft af druer, han ikke selv dyrker. Hans lidenskab ligger i produktionen af vinen. Han er 

Kellermeister!

Og så skal forretningen med at sælge Federweisser passes. Der kommer

kunder i en lind strøm til udsalgsstedet i gården for at købe den søde nye

vin. ”Forretningen” er meget interismistisk.

I år havde jeg været forudseende og taget en gærtønde med, så jeg

kunne tage Federweisser med hjem til at servere på Torvet.

Mange kom forbi og smagte.

I Franken gøres der rigtigt meget for at promovere Franken som vinland. Jeg besøgte kommunikationskontoret, 

http://www.frankenwein-aktuell.de/ fordi jeg skulle købe de originale Frankenwein poser.

Lederen af kontoret blev så begejstret over at jeg sælger vin fra Franken i Danmark, at han forærede mig 500 poser og 

al det materiale om Franken som vinland, jeg ønskede at tage med hjem.

Og ikke mindst forærede han mig et eksemplar af den nye bocksbeutel.Der er produceret 3000 med indhold og jeg fik 

nummer 1098.

http://www.frankenwein-aktuell.de/


Her er forfaderen til Bocksbeutlen. Det er en keltisk lerkrukke fra 

omkring 1400 f.kr. som blev fundet i Franken i Wenigumstadt.

 

Der er fornyelse på vej

Her ses den traditionelle bocksbeutel som vi kender den og så den nye. Den er strammet op og har fået lidt kant.

Og den deler vandene, skal flasken overhovedet fornys? 

Jeg synes den nye flaske er flot, den har stil. Men den gamle er

nu lidt hyggelig !

Men der er ingen tvivl om, at den nye kommer og vi vil komme

til at drikke vin af den nye bocksbeutel.

Vinotek Svendborg
Vi er en lille gruppe af vinimportører og en producent som er gået sammen om at lave en lille event.

Det er Appetitto, Bloms Vinhandel, Skjerning Vinimport, Svendborg Vinimport,  Svendborg Vingård, Vinagenten, Viniropa 

og Vinfruen.

Smag hele verden på glas

Kom til første årgang af Vinotek Svendborg, Sydfyns nye nydelsesmesse for vinelskere, 

Den 5. november 2016,  kl. 12.00-14.00 og 14.30 til 16.30.

Gå på opdagelse i masser af spændende vine i Kulturcafeen på Ramsherred, få nye oplevelser i glasset, og mød 

lokale ildsjæle, der drives af druen. 

Den nye vinmesse Vinotek Svendborg byder fra sin første årgang på vine og druer, der enten er dyrket på Sydfyn, eller 

som er hentet til Danmark af sydfynske importører. Alle vine kan smages og købes direkte hos udstillerne. 

Kom og smag et udvalg af Vinfruens vine den 5. november!

Følg med på Facebook, hvor der også bliver mulighed for at købe billetter.



Torvet

Det har været en fantastisk sensommer. Og Vinfruen har følt sig godt tilpas i

den nyindkøbte Dirndl.

Som en kunde sagde ”Du går da all in” og ja... :o)

Pludselig er det blevet koldt og regnfuldt og Vinfruen lukker sin bod på Torvet

for denne sæson. Den sidste lørdag i oktober bliver sidste åbningsdag.

Det er altid meget hyggeligt at stå på Torvet, hvor jeg har mange trofaste

kunder.

Vinsmagning

Det er altid muligt at kontakte mig for en evt. vinsmagning i din forening, arbejdsplads eller ….

hvor det kunne være hyggeligt med lidt god vin og at høre mere om vinene.

Ring og hør nærmere. Telefon 4260 5700 eller på mail post@vinfruen.dk

Mangler du en god flaske vin eller en gavekurv, kontakt mig. Så får jeg pakket en god kurv.

Jeg har åbent 24-7!

Vidste du forresten, at Vinfruen har det største sortiment af Frankenvine i 
Danmark?
Der er noget til enhver smag og lejlighed :o)

Hilsner fra 

Vinfruen
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	Vinfruens Nyhedsbrev Oktober 2016

