Kære vinentusiast

prisnedsættelse på hele 24,3 % - Angel
Syrah.

Allerførst skal herfra lyde et ønske om et
RIGTIG GODT NYTÅR! Et år, der
forhåbentlig vil bringe mange lykkelige
stunder, og et år, der starter med
følgende emner hos LMA Vine:

Opdateret prisliste er vedhæftet dette
nyhedsbrev, og det er mit håb, at der vil blive
taget godt imod initiativet, der gerne skulle
signalere, at LMA Vine lytter til sine kunder.
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Prisnedsættelser på otte vine...
...og to vine til ”gammel” pris i kort tid
Ny dato for ”50 vine på 100 minutter
for kr. 100,-”
Landskamp mod USA på Tyrstrup Kro
...og pilgrimsaften på Nr. Vissing Kro
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1.)

Prisnedsættelser på otte vine...

I forbindelse med efterårets mange
vinsmagninger, der i sidste ende ledte os
frem til kåringen af LMA Vines bedste vin,
modtog jeg naturligvis et hav af
vinbedømmelser undervejs. Disse har jeg nu
analyseret, og på den baggrund har jeg valgt
med øjeblikkelig virkning af sætte prisen ned
på otte vine.
Det drejer sig om hvidvinene Marko samt 24
barricas, hvid og ”3”, hvoraf de to
sidstnævnte er fadlagrede samt rødvinene
Petit Som, Margalida, Sein crianza, Angel
negre og – højdespringeren med en

2.)

...og to vine til ”gammel” pris i kort
tid

Ingen rose uden torne imidlertid, og da bl.a.
producenten af kundefavoritten (og nr. to i
kåringen) Noralba, crianza har hævet min
indkøbspris med knap 21 %, bliver jeg
desværre også nødt til at hæve prisen på
denne vin en anelse.
Imidlertid har jeg pt. 35 på lager af denne vin
og 38 af vinen Arrribes de Vettonia, crianza,
der også var en finalevin, og disse vine
SÆLGES TIL GAMMEL PRIS TIL
HENHOLDSVIS KR. 109,- OG KR. 79,- SÅ
LÆNGE LAGER HAVES!
Det er de nye priser, der både står på
hjemmesiden og på vedhæftede prisliste, så
for at købe vinene til gammel pris, bedes du
lige nævne, at du er modtager af
nyhedsbrevet, da rabatten så vil blive trukket
fra.
3.)

Ny dato for ”50 vine på 100
minutter
for kr. 100,-”

Jeg har tidligere beskrevet ovennævnte
arrangement, der er din mulighed for at
smage på alle de vine fra sortimentet, du
måtte ønske dig, til en overkommelig pris.
Imidlertid har jeg måttet ændre den tidligere
anførte dato, der var sat til 20. februar.
Ny dato for arrangementet bliver i stedet
fredag den 20. marts fra kl. 16.40-18.00
(sharp...;-) !).
Der kommer senere en egentlig invitation ud,
men vær opmærksom på, at du ved billetkøb
senest den 20. februar på billetto.dk kan
komme med til ½ pris! Billetprisen er ikke
refundérbar, men kan overdrages til en anden
person, såfremt du selv skulle blive
forhindret.
4.)

Landskamp mod USA på Tyrstrup
Kro

Årsagen til datoændringen på ovennævnte
arrangement var dette, der netop finder sted
den 20. februar. Fra kl. 18 vil LMA Vine
sammen med en importør af amerikansk vin
forsøge efter bedste evne at sætte vin til fem
retter kreeret af køkkenet på ét af landets
allerbedste spisesteder. Fem gourmetretter,
10 forskellige vine, kr. 748,-/person. Læs
mere på nedenstående facebook:
www.facebook.com/LMAVine
5.)

...og pilgrimsaften på Nr. Vissing
Kro

På den nævnte facebookside kan du også
læse mere om arrangementet ”Gourmet
vinrejse i pilgrimmenes fodspor” som
afholdes allerede næste fredag, den 30.
januar kl. 18.30. Her får du også fem retter
(og mange af I læsere kender allerede
Mortens unikke evner i køkkenet generelt og
hvad angår det spanske i særdeleshed), og
jeg sætter jeg seks vine til. Det hele med
udgangspunkt i pilgrimsruten, som jeg
undervejs fortæller både historiske og
personlige beretninger fra. Prisen er kr.
595,-/person, og det direkte link er:
http://www.nr-vissing-kro.dk/dk/eventstilbud/spansk-aften-januar-2015.html

Når dette skrives er der pt. 34 tilmeldte, men
der er plads endnu til en aften i
selvforkælelsens tegn
6.)

”Forstå din cava” aften

For lige at afslutte alle arrangementerne vil
der også i løbet af foråret blive afholdt en
aften med fokus på den spanske version af
champagne, den der kaldes ”cava”. Her vil du
blive guidet rundt i en række forskellige typer
og vil gå fra arrangementet som en både
klogere og gladere person fuld af rare bobler i
blodet :-) Vinen suppleres med lidt små
hapsere, og dato samt pris meldes ud
snarest.
7.)

Løst og fast i øvrigt

Jeg har her i starten af januar flirtet lidt med
endnu et spansk vinområde, Empordá nord
for Barcelona. Nogle af vinene jeg har smagt,
lever op til den høje kvalitet, jeg normalt
kræver, så måske er der snart nyheder herfra
i sortimentet? Inden for et par uger går turen
i øvrigt til Spanien, hvor der står besøg hos
10-12 producenter på agendaen. Det er også
i den forbindelse, jeg vil organisere de
restordrer jeg har hængende, så de af jer,
der tålmodigt har ventet, meget snart får
jeres vin hjem.
Indtil da vil jeg blot ønske en god dag, en
bedre uge og det bedste år, som jeg selv ser
frem til med stor optimisme.
Lars Madsen,
LMA Vine

