
Zinfandel

Lad os starte året med en gammel kending. Hvad findes der af gode Zinfandelvine til en overkommelig pris? Vi
har været rundt og fundet en række vine, som ud over at klæde hinanden, giver et godt billede af
spændvidden i Zinfandeldruen.

Zinfandel er en ret vanskelig drue at dyrke og kan give meget forskellige vine. Samtidig er det en drue, der
nyder de varme, californiske dage og kan give meget saft og kraft til vinene. Zinfandel er karakteriseret ved, at
den beskæres som “små træer”, som vist på billedet. Samtidig er det vinstokke, der kan blive meget gamle og
stadig give fremragende vin.

Så tag med på turen rundt i Californien og smag på de solmodne druer.

(Billedet er fra http://wineserver.ucdavis.edu/content.php?category=Oakville%20Station&id=259)

Smagningen finder sted: onsdag den 5. februar 2014, kl. 19:00
i Færøhuset, Vesterbrogade 17A, København V.

Aftenens kommentator er Søren Vinding Kruse

Grand Circle Napa valley 2008 Zinfandel
Cycle Gladiator Lodi 2011 Zinfandel
Kunde Conoma County 2007 Zinfandel
Cline ancient Vine Contra Costa County 2010 Zinfandel
Artezin Mendocino  County 2009 Zinfandel
Zinfandel Kendall Jackson Santa Rosa . Sonoma 2010 Zinfandel
Ledson old vine Zinfandel Russian River Valley 2007 Zinfandel
Backhouse Sonoma County 2011 Zinfandel
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Aftenens anretning består af:
- Fennikel confit. Sprød italiensk pølse og tomatcoulis.
- Kalkunbryst i ingefær og sort peber. Sød blomkålscurry.
- Arme riddere. Danablue og figen.

Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 375 pr medlem og for gæster kr 400.
Sidste frist for tilmelding til smagningen er torsdag den 30. januar 2014.

" ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------"
Tilmelding (kan også ske på http://daws.dk)
Hermed tilmeldes  ____  person(er) til ”Zinfandel” smagningen,

onsdag den 5. februar 2014 i Færøhuset.

Beløbet, kr. 375 pr. medlem (gæster kr. 400) er:
vedlagt i check ___ (sæt X), eller
indsat på girokonto 753 2792 ___ (sæt X).

Medlemsnummer:

Telefonnummer:

Samlet beløb:

Navn:

Gade:

Postnr: By:

Tilmeldingen sendes til DAWS, Marstalsgade 47, 3tv, 2100 København Ø senest torsdag den 30. januar 2014.


