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- Kæmpe Nyhed. Nye argentinske vine 
- Sommeren er vist slut nu, men rosé kan nydes alligevel 
- Ny vinter vin: OGNIQUATTRO fra Abruzzo 
- Stadig masser af tilbud 

Gratis - 5 kr – 10 kr – 15 kr – 20 kr – 25 kr – 30 kr – 40 kr 

 

Endelig fundet den rette afløser for Fournier vinene. 

Vi mistede jo O, Fournier med de rigtig gode vine Urban, Bcrux og Acrux til en stor dansk importør 
for nogle år siden. Blandt 30 forskellige Argentinske leverandører udvalgte vi så den bedste, men 
så kom der en 40% stigning i dollarkursen i vejen og denne leverandør var slet ikke til at snakke 
med, så vi valgte at kigge os om efter en anden. 
Lykkeligvis var der dukket nogle nye op på markedet, så det viste sig faktisk at det var lidt held i 
uheld for os, for denne nye leverandør vi nu fandt, er simpel hen et scoop for os. Vi vil nærmest 
betegne Proemios vine for mindst lige så gode om Fourniers, måske endda et tand bedre, hvad 
deres Parker Point også indikerer og det endda med et noget lavere prisniveau. 

Her er de nye argentinere: 

Proemio Malbec 2015 

Proemio Reserva Malbec 2014 

Proemio Reserva Cabernet Sauvignon 2014 

Proemio Gran Reserva Blend 2013 

Proemio Icon 2011 

Bemærk at der er 2 Blend i mellem. 

 
 Link: http://alms.dk/shop/nye-fra-argentina-69c1.html 

 

Sommeren er vist slut nu, men rosé kan nydes alligevel. 

Den nye rosé fra Umbrien, som faktisk er deres første rosé i denne serie, Volpina er blevet en 
gevaldig succes. Alle der smager den bliver positivt overrasket. 
Link: http://alms.dk/shop/selva-volpina-rosato-1046p.html 

 

Ny vinter vin: OGNIQUATTRO fra Abruzzo 

Ogniquattro betyder hver fjerde og det hentyder til at siden 2003 har der kun hvert 4. år været en 
superårgang i Abruzzo. Denne gang er det så 2015 årgangen. Fortsætter tendensen så skal vi 
frem til 2019 før vi igen får en vin magen til. 

Vi har købt rigeligt hjem, men det rækker nok ikke til 4 år 



Link: http://alms.dk/shop/c%c3%a1-del-moro-1061p.html 

 

Tilbudslisten er blevet opdateret med endnu flere vine 
 

Priser: Gratis - 5 kr – 10 kr – 15 kr – 20 kr – 25 kr – 30 kr – 40 kr 
Link: http://alms.dk/shop/specielle-tilbud-58c1.html 
 
Det var nyhederne for denne gang.  
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Vil du gerne anbefale os til andre, så videresend dette Nyhedsbrev 
eller nedenstående LINK 
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