
Velkommen i Vinklubben VinoVenue!

I denne mappe kan du læse om, hvordan klubben fungerer, og hvordan 
du kan få mest muligt ud af dit medlemskab. Fremover kan du bruge 
mappen til at samle de papirer, du modtager fra VinoVenue. 

Siden 2002 har vi 4 gange om året udgivet smagekasser fra vindistrikter i hele 
verden. Vi håber at kunne smitte dig med vores begejstring over den mang-
foldighed af kultur, traditioner og farverige personer, vinverdenen er så fuld af. 

Som årene er gået har vi fået opbygget en trofast skare af medlemmer, som i sti-
gende grad benytter VinoVenue som vinleverandør. Det betyder, at vi kan tage 
mere vin hjem ad gangen, hvilket er en fordel såvel for os som vores medlem-
mer - blandt andet i form af lavere priser.

Du kan altid bestille vin på vinovenue.dk og vælge leveringsuge. Brug dit 
personlige login, som fremgår af den velkomst-email, du har modtaget, da du 
meldte dig ind. Du kan også bestille ved at ringe til os på 7022 4040 eller 
skrive til info@vinovenue.dk

Vi ser frem til at præsentere dig for mange gode vinoplevelser fremover - og 
glem nu ikke dine venner, dem vil vi også gerne have som medlem. De skulle 
nødig blive misundelige.

Venlig hilsen

Vinklubben VinoVenue



Sådan fungerer Vinklubben VinoVenue

I VinoVenue køber du som udgangspunkt 4 smagekasser om året – fra 4 
forskellige vindistrikter. 

Smagekasserne udkommer i februar, maj, august og november og består altid af 
6 forskellige vine og et flot magasin. Herved får du sammenkædet vinens smag 
med distriktets kultur, historie og traditioner. 

Vi udsender altid et medlemsbrev via e-mail, når der kommer en ny smage-
kasse. I mailen kan du læse om distriktet, og hvad der er karakteristisk for 
vinene i smagekassen. 

Mailen indeholder altid et link til vores webshop, hvor du kan købe den nye 
smagekasse. Her kan du desuden finde andre vine og tidligere smagekasser, 
som du kan få leveret sammen med den nye smagekasse. 

Du vælger selv, om du vil abonnere på smagekassen, eller om du vælger at gå 
gennem alle procedurerne på webshoppen. Hvis du er abonnent handler du 
altid på kredit, og vi trækker pengene via Betalingsservice.

Fællesindkøb
Ved introduktionen af et nyt vindistrikt, beder vi producenterne om en rabat, 
som vi giver videre til medlemmerne. Derfor kan du de første 3 måneder fra 
udgivelsen købe dine favoritter fra smagekasserne med en særlig rabat. 

Husk at du opnår gratis fragt ved bestilling af mindst 36 flasker. 

På vinovenue.dk kan du finde yderligere information om klubben under 
punktet ‘Ofte stillede spørgsmål’.

Følg VinoVenue
Du kan følge VinoVenue på facebook.com/vinovenue



Få mest muligt ud af vinoplevelsen

Selve vinoplevelsen handler for det meste om to ting: 
Den rette temperatur og mængden af luft. 

I hver smagekasse får du et ark med vores smagebeskrivelser og anbefalinger til 
den enkelte vin. Disse er lavet på labels, som du kan tage af og sætte på flas-
kerne. Har du lyst til at gemme en label, kan den nemt tages af flasken igen. 

Vi oplyser altid, om en vin vinder ved dekantering. Generelt skal en yngre vin 
dekanteres længere tid end en mere moden vin, så i takt med at vinen bliver 
ældre, er det derfor naturligt at reducere den anbefalede dekanteringstid.

Selve dekanteringen består i, at man hælder vinen fra flasken over i en anden 
beholder, for eksempel en karaffel. Hvis der er bundfald i vinen, er det en god 
idé at filtrere vinen samtidig. Du kan bruge alt fra et ubleget thefilter til et mere 
moderne aggregat i smart design. 

Foruden smagebeskrivelserne modtager du et ark til dine egne bedømmelser, så 
du kan notere, hvad du synes om vinene. Du kan bestille ekstra af dine favorit-
ter med en særlig rabat i Fællesindkøbet de første 3 måneder fra udgivelsen af 
en smagekasse.

Temperatur
Vin opbevares bedst under mørke, kølige forhold med konstant temperatur. 
Du behøver hverken investere i vinkøleskab eller hus med kælder - sæt blot 
vinene i bunden af dit klædeskab. Opbevarer du vinen ved større tempera-
turudsving og i belyste omgivelser fremskyndes modningen, og derved får vinen 
forkortet sin levetid.

Ved temperaturer under frysepunktet lider vinen ingen overlast, og vil hverken 
forringes i duft eller smag. Du kan derfor roligt få leveret vin en kold vinter-
dag. Når du tager vinene ind, så lad dem stå i kassen et døgn et køligt sted, så 
opvarmningen sker langsomt. 



Sådan smager du på vinen

Med mindre du skal drikke mousserende vin, skal du altid vælge et stort 
glas, hvor du kan ‘slynge’ vinen rundt. Herved får du størst glæde af duf-
ten. En stor vin med lang lagringspotentiale skal slynges længe i glasset, 
før den åbner sig. Snus til vinen undervejs, der sker hele tiden noget nyt. 

Farve
Vil du studere vinens farve, kan du lægge glasset på skrå foran et hvidt stykke 
papir. Den unge vins farve kan variere fra næsten farveløs til blå eller rødlig. Er 
kanten derimod brun eller orange tyder det på en lagret vin, der både kan være 
moden eller overmoden - det vil smagen afsløre.

Struktur
Du kan hurtigt vurdere vinens struktur ved at vippe lidt med glasset. Den kan 
karakteriseres som let, fed eller afledninger deraf. Hvis du slynger vinen, kan 
du vurdere, hvordan den glider ned ad glasset. Mange ‘gardiner‘ eller ‘tårer‘ er 
tegn på høj alkoholprocent (over 12 %). Få ‘gardiner’ er tegn på det modsatte. 

Duft
Ved at eksperimentere dig frem finder du hurtigt selv ud af, hvordan du op-
fanger vinens flygtige dufte. Nogle gange skal du indsnuse ganske kort, andre 
gange i flere sekunder. Duftene kan være forskellige, alt efter hvor længe og 
hvor du snuser til vinen, og nogle dufte fanges bedst yderst i glassets åbning. 

Smag
Tag en lille mundfuld af vinen. Spids læberne, åbn munden og sug luft ind ‘gen-
nem‘ vinen. Tyg på vinen så den kommer godt rundt i mundhulen. Synk eller 
spyt ud. 

De mest markante smagsstoffer i vin er i hovedreglen frugtsyre og garvesyre 
(tanniner). Frugtsyren er sur eller syrlig og mærkes i tungen og tandkødet. 
Tanninerne er bitre og mærkes i kinderne eller på tungen og får ofte munden til 
at snørre sig sammen. 



Godt at vide
Bundfald
De vine du kan købe i VinoVenue kan indeholde bundfald - nogle vine mere 
end andre. Bundfald er normalt et tegn på, at det er en fin vin, som allerede 
har ligget nogle år på flaske, så du må ikke tro, at vinen er dårlig. Husk blot at 
dekantere eller filtrere vinen før servering.

Sulfitter
Svovl (sulfitter) dannes naturligt i små mængder under den alkoholiske gæring 
af vinen. Sulfitterne kan desuden tilsættes for at hæmme skadelige bakterier og 
vilde gærsvampe. Herved forhindres endvidere eftergæring af vinen.

Levering
Når du handler i netbutikken, kan du bestille vin helt frem til søndag aften og 
få leveret i ugen efter. Du kan også vælge en anden leveringsuge, hvis det pas-
ser dig bedre. Leveringer på mindst 36 flasker sendes fragtfrit.

Vi leverer med Postnord, som afleverer pakkerne fra dag-til-dag. Da vi afsender 
tirsdag eftermiddag, vil du modtage din vin i løbet af onsdagen. Hvis du bor på 
en ikke-brofast ø, kan varerne blive forsinket en dag eller to. Det kan måske 
være en fordel for dig at få leveret på din arbejdsplads. Du tilføjer leveringsa-
dresse, når du bestiller varerne i netbutikken.

Hvis leveringen ikke lever op til dine forventninger, beder vi dig kontakte os, så 
vi kan forbedre vores service til næste gang. Skulle flaskerne bortkomme eller 
gå i stykker under transporten til dig, erstatter vi dem naturligvis. 
Det er vores ansvar, at du får din vin!

Returret
I VinoVenue har du 14 dages ombytningsret for uåbnede og ubeskadigede 
flasker. Fortrydelsesretten løber fra den dag, du har modtaget varen. Du kan 
ombytte til andre vine eller få pengene tilbage. Bemærk at du selv skal dække 
udgifterne for returneringen. Læs mere i vores salgs- og leveringsbetingelser på 
vinovenue.dk



Gør dine venner glade

Inviter dine venner til smagning, når smagekassen kommer og få fordel 
af at bestille sammen.

De seneste års store medlemstilgang har blandt andet betydet, at medlemskabet 
i dag er gratis og uforpligtende. Vi er også i stand til at tilbyde et bredere sorti-
ment af vine fra de distrikter, vi besøger. Sagen er derfor klar: Jo flere medlem-
mer der er i VinoVenue, desto bedre vilkår kan vi skabe!

Vær med til at gøre klubben endnu bedre ved at anbefale VinoVenue til dine 
venner. Du kan oplyse dem om vores hjemmeside, hvor de kan melde sig ind, 
eller du kan få tilsendt lidt materiale, du kan give videre. 

Spar penge
Er I flere, der bestiller sammen, kan I bedre udnytte muligheden for lavere 
priser. Eksempelvis sparer du ofte mere, hvis du køber 12 flasker i stedet for 6 
af den samme vin. 

Hvis du har en nabo, kollega eller vennekreds, der også kan lide gode vine, kan 
I bestille sammen. Køber du mindst 36 flasker, får du gratis levering.



Medlemsbetingelser

Medlemskabet er gratis og uforpligtende. Det betyder med andre ord, at 
du hverken skal betale abonnement eller købe et bestemt antal flasker 
om året. Dit medlemskab fortsætter, indtil du selv opsiger det. Du kan 
kun tegne medlemskab af VinoVenue, hvis du er fyldt 18 år. 

Kommunikationsform
Ved indmeldelse skal du oplyse din e-mail-adresse, da den skal bruges til at 
logge ind i VinoVenues webshop. Du skal bruge dit personlige login hver gang 
du handler. Det er også via e-mail, du vil modtage tilbud, ordrebekræftelser og 
lignende. Hvis du ikke oplyser os en e-mail-adresse, kan du bestille telefonisk, 
men du går glip af en del af de informationer og tilbud, vi udsender. 

Persondataloven
Personoplysninger behandles fortroligt og lagres under sikre forhold i overens-
stemmelse med gældende lovgivning. Dine data vil ikke blive udleveret til 
tredjepart. Du har ret til indsigt i dine personoplysninger, og kan se dem, når 
du logger ind på din konto på vores hjemmeside. Du kan ændre i dine person-
oplysninger ved henvendelse til VinoVenue eller via vinovenue.dk

Opsigelse af medlemskab
Du kan når som helst vælge at opsige dit medlemskab af VinoVenue. Du 
skal blot sende en e-mail til info@vinovenue.dk, hvor du oplyser dit navn og 
medlemsnummer. VinoVenue fastholder sig retten til at sende dig information 
om medlemstilbud via almindelig post. Data på tidligere medlemmer gemmes 
derfor til eventuel senere brug. Disse data kan slettes, hvis det ønskes.  

Søtofte 2017


