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WineStone inbjuder till vårterminens första vinprovning 

Måndagen den 23 januari 2012 kl. 18 

Till denna provning har vi valt Munskänkarnas vinort 2012 som är Chianti Classico i 

Toscana - ett av världens vackraste vinlandskap.  Detta berömda DOCG-område med sin 

anrika vinhistoria besökte vi i maj 2009. Druvan Sangiovese finns i alla viner men den är svår 

att hantera och kräver de bästa lägena i vingården. Den knoppar tidigt och mognar sent vilket 

gör den beroende av varma höstar.  Somrarna däremot får inte vara för varma för då finns risk 

att sockerhalten ökar i relation till syran och vinet blir ”platt” eller ”kokt”. 

Som vanligt börjar Jimmy att berätta under 60 min om Chianti och därefter provar vi 6 viner, 

som denna gång införskaffats på Systembolaget. 

Som tilltugg serveras en liten tallrik med bröd, ost, korv och skinka. 

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: 48 
Pris: 300 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: Medtag 6 vinglas och 1 vattenglas 

Vintips: Prova en god Gewurztraminer till julsillen och en god Pinot Noir till lutfisken! 
 

WineStone önskar Er alla en GOD JUL och ett GOTT NYTT ÅR ! 

Välkomna önskar Inger & Jimmy samt  Lis & Peder Jönsson! 

 

PS Nästa vinprovning är den 26/3 då vi berättar från vår kommande Chileresa i 

februari. Som avslutning på Italien har vi valt Umbrien som vi besökte samtidigt som 

Toscana. Deras autoktona druva heter Sagrantino och den vinprovningen blir den 25/4 
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