
Nyhedsbrev nr 112 fra ALMs Vin Engros !     www.alms.dk 

Udsendt den 24. november 2017. 

Efter en lidt lang pause med vores Nyheds Mail er vi nu tilbage med en lang 
stribe af nyheder. 

- Ny leverandør i Sydfrankrig 
- Nyt Bordeaux hus, Listrac-Medoc 
- Endelig har vi Mosel vine i sortimentet 
- Flere nyheder på vej 
- Stadig masser af tilbud 

Gratis -  10 kr – 15 kr – 20 kr – 25 kr – 30 kr – 60 kr 

 

Ny leverandør i Sydfrankrig 

Et forholdsvis ungt vinhus i Languedoc, grundlagt i 1987 af Greuzard familien, som stammer fra 
Bourgogne. Det kan måske spores lidt i stilen af vinene. Det ser ud til at være et godt mix, når blot 
det ikke giver Bourgogne priser.  
Starten var købet af en vinmark med 50 år gamle carignan vinstokke i Sallèles-d’Aude. I 2001 blev 
så Herbe Sainte vinmarker overtaget og i 2005 selve vingården. Den ligger 300 m fra Canal du 
Midi/Canal de la Robine, hvis nogen skulle komme forbi sejlene. Medlem af France Passion, der 
giver Autocampere, der også er medlem, mulighed for gratis overnatning 1 nat. Så den mulighed 
er der også. 

 

 

 



 
De producerer et bredt spektrum af vine, Languedoc, Minervois og Pays d’Oc med en rigtig god 
kvalitet til pengene. Vinmarkerne strækker sig over de 2 kommuner, Mirepeïsset and Sallèles 
d’Aude. 
Vi har i første omgang taget 9 forskellige vine hjem, 3 hvide, 1 rosé og 5 røde. 

Den ene hvide er en traditionel Chardonnay og den anden en traditionel Sauvignon Blanc. Den 
tredje er en fadlagret Chardonnay, som vi egentlig har savnet i sortimentet siden den legendariske 
Teresa Manara, som nogen måske husker. 

En Rose, som er på 100% Grenache 

De røde er følgende: 
3 forskellige én drue vine: Merlot, Cabernet Sauvignon, Pinot Noir 
og endelig 2 Minervois vine.  
Minervois AOC vine skal mindst indeholde 20% af Syrah og Mourvèdre og resten udgøres typisk af 
Grenache, Carignan og Cinsault. 
L'Herbe Sainte Ambrosie har denne blanding: Carignan ﴾20%﴾ / Mourvèdre ﴾20%﴾ / Syrah 
(60%) 
L'Herbe Sainte Tradition har denne blaning: Carignan (15%) / Grenache (5%) / Syrah (80%) 

Se alle Nyhederne her: 
http://alms.dk/shop/nyheder-efteraar-2017-69c1.html 

 

Nye Bordeaux vine - Listrac-Medoc 

De er fra Saransot-Dupre, et vinhus som virkelig høster anerkendelse med sine vine gennem 
årene og senest i år er blevet kåret til årets bedste ud af 168 Châteaux af de forskellige Médoc-
appellationer. 

Vinene er: 

Chateau Saransot Dupre Listrac-Medoc 2014 
Link: http://alms.dk/shop/chateau-saransot-dupre-1087p.html 

Chateau Saransot Dupre Listrac-Medoc 2015 
Link: http://alms.dk/shop/chateau-saransot-dupre-1088p.html 

… og deres anden vin: 
Chateau Perac Listrac-Medoc 2014 
Link: http://alms.dk/shop/chateau-perac-listrac-medoc-1086p.html 

 

 

 



 

Mosel vine 
Så har vi endelig fået Mosel vine i sortimentet. 
Vingården hedder Scholtes og er beliggende i Detzem,  
27 km fra Trier. 

 

 
 
 
 

Vi har udvalgt 6 af deres vine i 3 forskellige prislag, 
fra trocken, over feinherb til Spätlese. 
Så der skulle være noget for enhver smag. 
Link: http://alms.dk/shop/mosel-90c1.html 

Familien bag vinene ejer også Hotel zum Anker, der 
virkelig kan anbefales til en afslapnings ferie, 
cykelferie eller lignende.  
Dejlige værelser direkte ud til Mosel og ganske billigt 
efter danske forhold. Man skal jo blot være indstillet 
på wienerschnitzel i alle afskygninger og det gælder vist alle spisesteder i den lille by, ja måske 
hele Mosel 
http://www.hotel-zum-anker-detzem.de 

 

 

 

Flere nyheder på vej 
Der er flere nyheder lige på trapperne. 
 - Certificerede Økologiske vine fra Rhone, Visan, ja endda  
              Veganer certificeret 
 - Nyt Spansk vinhus, også her i mellem økologiske vine 

Vi vender snart tilbage med omtaler af disse 

 

Stadig nogle rester tilbage, måske kommer der flere til i de kommende 
uger, når vi skal have plads til de nye vine på hylderne 
 

Priser fra Gratis -  10 kr – 15 kr – 20 kr – 25 kr – 30 kr – 60 kr 

Holde øje med listen: 
 
Link: http://alms.dk/shop/specielle-tilbud-58c1.html 
 
Derudover fylder vi konstant kurvene op med gode tilbud.  

  

 



Indholdet kan ikke ses på vores WEB side, så det er ”først til mølle 
princippet” 

 
Det var nyhederne for denne gang.  

Venlig hilsen 

Jørgen 
ALMs Vin Engros  

Tlf.: 21 42 79 81 

E-mail : vin@alms.dk 

www.alms.dk 

Vil du gerne anbefale os til andre, så videresend dette Nyhedsbrev 
eller nedenstående LINK 

Tilmelding til Nyhedsbrevet fra ALMs Vin 
Engros: http://alms.dk/shop/cms-6.html 

Ønsker du ikke at modtage Nyhedsbrevet længere, så tryk her : 

Afmeld 


