
 

                                                                            

                            

                                                                             

Välkommen att prova på vår verksamhet! 
 
Vinvännerna är en förening för vinintresserade svensktalande i Genève- Lausanne området. 
Vinprovningarna äger i allmänhet rum på hotellet i Chavannes-de-Bogis (avfart 10 på motorvägen Lausanne-
Geneve).  Provningarna avslutas med en gemensam enkel måltid där vi kan uppleva de olika vinerna i 
kombination med maträtterna. 
Vi har normalt 3 provningar på våren och 3 på hösten, samt antingen vingårdsbesök, vinresa eller Dîner 
Vinicole, en gastronomisk måltid med utvalda viner.  
   

 Vinprovningar:   5-6 ggr om året (inga förkunskaper nödvändiga) 
  - Presentation av vinerna, genomgång av odling och vinframställning 
  - Provning av vita och röda viner efter kvällens tema; deltagarna ger sedan omdömen om vinerna 
  - Provningarna avslutas med en enkel middag 
 
 Vingårdsbesök:  
  - Besök hos odlare i kantonerna Vaud, Genève, Fribourg och Valais 
  - Genomgång av odling och vingårdsarbete på ort och ställe i vingården 
  - Visning av vinkällare och utrustning och metoder för vinframställning. 
  - Provning och möjlighet att köpa vin direkt hos odlaren 
 
     Dîner Vinicole:  

- Vi äter en delikat lunch eller middag som kombinerats med utvalda viner. En sommelier eller 
vinproducent kombinerar mat och vin tillsammans med kocken och under måltiden presenterar vinerna 
och maten    

        
 Vinresor:  2–3 dagar i vår egen regi 
  - Besök hos odlare med provningar och inköp av vin (om så önskas) 
  - Middagar och luncher i restauranger typiska för regionen 
 

Studiecirklar:  
- Kurser anordnas när intresse finns 

 
Anmäl ditt intresse och kom och prova på vår verksamhet: 
Har vi din e-postadress skickar vi information om kommande provningar. Prova att komma på en provning och om det 
verkar intressant kan du enkelt bli medlem. Det ger dig möjlighet att deltaga i alla aktiviteter. För mer information kontakta 
någon av styrelsens medlemmar:  
Stefan Andersson  tel. 079 290 91 89  stefan.lago.andersson@gmail.com 
Jan I. Carlsson            tel. 079 210 44 07         jancarlsson@icloud.com 
Christer Elmehagen  tel. 079 962 25 92 christer.elmehagen@deseven.com 
Daniel Rock   tel    daniel.rock@bluewin.ch 
Carl Gustav Svanström tel. 079 210 37 20    cgsvanstrom@me.com 


