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Holstebro-eksperter sammen om unik smagsoplevelse
Foredrag og smag. Normalt er de konkurrenter, men nu puljer byens vineksperter kræfterne i helt ny event.
Af Hans Krabbe

Lokale vinelskere kan se frem
til unikke smagsoplevelser
og spændende foredrag,
når der er vinsmagning den
15. marts. Foto: Scanpix.

hank@bergske.dk

HOLSTEBRO: Nordvestjyske
kendere med kærlighed til vin
kan mageligt begynde at mobilisere smagsløgene.
Fredag den 15. marts risikerer de nemlig at komme på
behageligt overarbejde, når en
række anerkendte, lokale vineksperter slår pjalterne sammen for at tilbyde en smagsoplevelse ud over det sædvanlige.
Det sker, når Støberiet lægger lokaler i flere etager til
den første kombinerede vinsmagning og foredrag med
Holstebro-eksperterne Tom
Uldall, Paul Hancock og Peter Pedersen.
Nu duer det jo ikke at nyde
på tom mave, så derfor suppleres foredrag og smagning med
tapas, særligt udvalgt og fremstillet til lejligheden af Støberiet. Alle fire er bidragsydere
til Holstebro Onsdags faste
klumme om vin og sammen
med Dagbladet arrangører af
eventen.

Uldall om Alsace
Foredragsdelen, der finder
sted på 1. salen, er lagt i advokaten og mad- og vineks-

perten Tom Uldalls hænder.
Uldall har valgt at fokusere
på Alsace-regionen mellem
Tyskland og Frankrig, og han
har allerede en plan.
»Der bliver tale om, hvad
jeg vil kalde en kommenteret
smagning med noget af det
bedste, området tilbyder lige
nu i druerne riesling, pinot
gris og gewurztraminer samt
om muligt noget vendange

tardive, altså sent høstet, og
Selection de Grains Noble,«
forklarer Tom Uldall. Det sidste drejer sig om druer med
råddenskab som i Sauternes.
Tom Uldall, der også er forfatter af prisvindende gastronomiske bøger, vil undervejs
causere over Alsaces’ omtumlede historie, regionens gastronomi og turismen.
Oversøisk og Davy Crockett

Paul Hancock fra Estate
Wine i Nørregade har blandt
andet kigget mod Australien
for at finde de vine, han præsenterer under smagningen.
»Jeg glæder mig til at se
folks reaktion på virkeligt gode vine fra Dutschke Wines i
Barossa Valley samt vinene
fra Alkoomi Wines i Franklin River,« siger Paul Hancock, der også har nyt med

fra det over 100 år gamle italienske hus Sartori di Verona
i Veneto.
Normalt er de konkurrenter, men fredag den 15. marts
står Peter Pedersen fra Vinoteket side om side med Paul
Hancock, Estate Wine, og de
tos udvalg supplerer hinanden.
Peter Pedersen har rødvin
med fra Errazuriz, bredt aner-

kendt som Chiles bedste producent, en rioja fra spanske
Luis Canas, ifølge Robert Parker det bedste vinkøb i 2012 og
så den sjove, pelsjægerens vin.
»Den amerikanske skuespiller Fezz Parker, der i sin
tid spillede Davy Crockett, altså ham med pelshuen, havde
en vingård. Derfra har vi en
rød Frontier med. Den er meget populær lige nu,« konstaterer Peter Pedersen.
Vært er Michael Lehm, og
han glæder sig til eventen.
»Det er et stærkt signal, at
vi kan samle så meget viden
om vin på et sted. Nu prøver
vi med et arrangement, hvor
man kan vælge både foredrag
og smagning eller bare en af
delene. Det kan da blive alle tiders afslutning på ugen – eller
begyndelse på weekenden, om
man vil,« siger Michael Lehm.

Shelton, luftballon eller ny dock?
Tjek ind på byd.nu – og spar op til 50%

Stelton Pure Black knive 5 stk.

Luftballon flyvning for 1 person.

Tangent Fjord CD/DAB+/FM/Dock

Høj funktionalitet og et stramt, stilfuldt look. Stelton er
nu klar med en elegant knivserie til den seriøse gourmet, som tør understrege både stil og smag.

Få en oplevelse for livet og flyv luftballon over Sjælland
eller Silkeborg. En oplevelse som tager alt i alt ca. 4 timer, da den inkluderer: Opsætning af ballon, ca. 1 times
flyvning, picnic, champagne-dåb, diplom og kasket.

DAB+/FM stereo radio med CD afspiller og dock med
stilrent design af Jacob Jensen Design. Kompakt design
med stor lyd.
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Byd.nu er en netauktion kun med nye varer og oplevelser. Her kan du gøre en rigtig god handel
og spare helt op til 50%! Registrer dig som bruger, så du er klar til at byde. God fornøjelse!
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