
 
                                                                                                  

NYHETSBREV NR 25, okt. 2013      
                                                                                                                                    

WineStone inbjuder till vinprovning med temat:   

”Frankrike möter Kalifornien i en tävlan om de bästa vinerna” 

Tisdagen den 19 nov. 2013 kl. 18 

Vinerna till denna provning är förstås lite utöver det vanliga.  

 

Vinprovningen i Paris 1976, eller ”The Judgement of Paris” som den också kallas, var en 

tävling organiserad i Paris den 24 maj 1976 av den brittiske vinhandlaren Steven Spurrier. 

Franska domare bedömde viner från Frankrike och Kalifornien i en blindprovning, de vita var 

gjorda på Chardonnay, de röda var Bordeauxviner som ställdes mot kaliforniska viner på 

Cabernet Sauvignon. Vid denna tid var vinerna från Kalifornien inte särskilt högt ansedda, 

men till fransmännens förvåning och nesa placerade sig de amerikanska vinerna på första 

plats i båda kategorierna. Tidningen Times publicerade resultatet och de amerikanska 

vinerna fick omvärderas av världens vinkännare. 

 

Ni kommer nu att få delta i en liknande tävling mellan franska och amerikanska viner. Av 

naturliga skäl kan vi inte matcha vinerna i prisläget för den ursprungliga tävlingen (vad kostar 

en Chateau Haut Brion eller en Mouton Rotschild idag?), men vi skall göra vad vi kan (det 

kommer att bli MYCKET bra viner i prisläget 460 – 825 kr).  

Som ledare för denna provning har vi nöjet att ha Björn Fogelmark och Henrik Hansson 

från Munskänkarnas Frölundasektion. 

 

Efter provningen serveras en tallrik med ost, korv och skinka från Frankrike.  

                    

Lokal: Aplicator System AB, Metallv. 3, Mölnlycke. Grön Express avgår från Korsvägen och tar 

10 min. Dessutom finns buss 601 och 605 att tillgå. Avstigning vid Råda Portar, promenad till 

huset bredvid Shell. Det finns även gott om P-platser. 

 

Antal platser: 37   

 

Pris: 500 kr/person.  Faktura erhålles vid provningen. 

 

Anmälan: Via hemsidan www.winestone.se eller via mail jimmy@winestone.se  med 

uppgivande av namn, tel. nr. och adress. Bekräftelse på deltagande eller reservplats erhålles 

nästa dag i ett svarsmail.  

 

Glas: Tag med  6 vinglas och 1 vattenglas 

Välkomna önskar Inger & Jimmy samt Lis & Peder Jönsson! 

 


