Välkomna till årets första
vinprovning 2019!

Alsace - det vita vinets förlovade region

Välkommen till en kulinarisk afton
Vinprovning
I ett samarbete mellan Allerum GK och Allerum Golfrestaurang anordnar vi
fredagen den 1 februari en vinprovning med klassiska vita viner från Alsace.
Vi startar klockan 19.
Vi provar åtta olika viner. Till vinerna kommer det serveras smakbitar från det
Alsaciska köket vilket präglas av såväl fransk som tysk matkultur.
Våra guider under provningen är Matz Svensson från medlemskommittén och
Henrik Guldstrand från restaurangen. Båda har rik erfarenhet från Alsace.
Vinprovningen avslutas med varmrätt och kaffe.
Priset för vinprovningen inklusive smakbitar samt efterföljande varmrätt är 495 kr.
Antalet deltagare är begränsat till 40 personer. Först till kvarn…..!
Du anmäler dig via e-post till restaurang@allerumgk.nu senast måndagen den
21 januari.

Vin- och golfresa

Efter provningen kommer Matz berätta om planerna
för en vin- och golfresa till Alsace i slutet av september
2019 för Allerum GKs medlemmar.
Du kan redan vid vinprovningen göra en intresseanmälan. Resan kommer att ha ett begränsat antal
platser. Preliminärt 24 platser.

• Alsace är beläget i nordöstra Frankrike på Vogesernas sydostsluttningar.
Det geografiska läget innebär regnskugga från bergen. Alsace är ett av
Frankrikes regnfattigaste område vilket gynnar druvornas utveckling.
• Vindistriktet är drygt 100 km långt och 1 – 5 km brett. I detta begränsade
område produceras årligen 150 miljoner flaskor vin. Av produktionen är
90% vitt vin.
• Det finns nära 9 000 vinproducenter varav många är mycket små. Produktionen styrs av strikta regler.
• Vinet måste tappas på distriktets karaktäristiska långsmala flaskor (flöjtflaskor). Man blandar inte olika sorters druvor i samma flaska. På etiketten
anges alltid vilken druva vinet är skapat av. Detta är unikt i Frankrike.
• De ”ädla” druvorna är Riesling, Gewurztraminer, Pinot gris och Muscat. Här
odlas även Pinot blanc, Sylwaner och Pinot Noir (för rött och rosé).
• Crémant är ett mousserande vin som produceras efter samma metod som
för framställning av champagne.
• Alsace gränsar till Tyskland och har historiskt pendlat mellan att vara franskt
eller tyskt territorium. Detta har gett en kulturell prägel som märks väl i såväl mat som arkitektur.
• Större tätorter är Strasbourg och Colmar.
• Det finns flera trevliga golfklubbar som har ett väl utvecklat samarbete.

Trycksaken är producerad och sponsrad av Matz Svensson Konsult AB - Expert på bostadsrätter & Alsace. Foto: Matz Svensson & Jan-Erik Olsson

Snabbfakta om Alsace

