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F olkeafstemningen 2019 gav mig mod til at realisere et 
længe næret ønske om at fokusere på økologiske vine. 
Siden 2002, da jeg tog initiativ til Vinklubben VinoVenue, 

har jeg haft glæden af at opleve mere end 70 vindistrikter 
over hele verden, og klubben er vokset til 8.500 medlemmer.

Jeg har opholdt mig i hvert eneste distrikt i 14 dage og 
besøgt mellem 10 og 20 vingårde, så jeg kunne skrive om 
kulturen og dét, som var noget særligt netop dér.

Undervejs har jeg altid haft interesse for de økologiske 
avlere, fordi jeg siden min ungdom har været aktivt enga-
geret i det økologiske og biodynamiske og holdt på, at det 
er det eneste rigtige både for os mennesker og naturen.

I de første mange år var der langt mellem de økologiske 
avlere, men på det seneste er der sket en forandring. Unge 
kræfter er kommet til mange steder, og de har taget stilling 
til, hvad de vil være med til, og hvad de bestemt ikke vil 
være med til.

For de enkelte vingårde har det betydet omlægning og 
nye måder at producere på. Heldigvis har det også betydet, 
at de økologiske vine er gået fra at være noget surt ræve-
pis til i dag at være blandt det bedste på markedet.

På baggrund af arbejdet med Vinklubben VinoVenue, har 
vi opbygget et bredt netværk af avlere over hele verden. Nu 
skal de økologiske avlere have muligheden for at levere 
deres vine til Månedens ØkoVin.

Jeg håber, du vil tage godt imod vinene og vores 
initiativ, og glæder mig over at medvirke til at reducere 
udbredelsen af sprøjtegifte – ikke mindst for drikkevan-
det og naturens skyld.

God fornøjelse. 
Kenth Poulsen, STIFTER OG VINSKRIBENT

ØKOLOGISKE VINE ER GÅET FRA AT VÆRE NOGET SURT 
RÆVEPIS TIL AT VÆRE BLANDT DE BEDSTE VINE PÅ MARKEDET
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M ånedens ØkoVin udkommer hver må-
ned - i begyndelsen af måneden.
Vi sammensætter vinene, så de passer 

til sæsonens behov og fokuserer på gode duft- 
og smagsoplevelser. Vi vælger primært vine i 
prisniveauet 80 til 120 kr.

SÅDAN FUNGERER
MÅNEDENS ØKOVIN

FORDELE OG GARANTI 
NEMT OG TRYGT

■    GRATIS MEDLEMSKAB
■   INGEN KØBETVANG  
■   LEVERING LIGE TIL DØREN   
■  NYE VINE HVER MÅNED - ALTID KVALITETSVIN
■   DIREKTE IMPORT - INGEN FORDYRENDE MELLEMLED
■  DU KAN TIL ENHVER TID MELDE DIG UD, HVIS DU SKULLE ØNSKE DET

Vinene leveres om natten og stilles uden 
for din hoveddør, med mindre det er mere 
praktisk for dig at få leveret et andet sted. Det 
kunne være din garage eller carport, et skur, 
drivhus eller lignende.

Prisen på vinene er altid inklusiv levering.

DIN ADGANG
TIL GODE VINE
Som abonnent på Månedens 
ØkoVin har du fri adgang til 
at handle til medlemspriser 
i Vinklubben VinoVenue. 

Det betyder også, at du 
kan efterbestille de vine fra 
Månedens ØkoVin, som du 
særlig godt kan lide. 

FÅ DEN FULDE NYDELSE
AF DIN VIN
Når du dufter til din vin, 
sætter du mere end 20 
millioner celler i gang. 
Disse celler har direkte 
forbindelse til hjernen 
og giver dig på et øjeblik 
information om, hvor-
vidt duften er god eller 
dårlig. Med lidt øvelse 
kan du adskille flere og 
flere nuancer af duft. 
Det er kun et spørgsmål 
om træning og et stort 
rummeligt glas, så du 
kan bringe vinen i bevæ-
gelse, inden du dufter.
Med Månedens ØkoVin 
gør vi alt for, at vinene 
giver dig både en god 
duft- og smagsoplevel-
se. For at få mere af 
hjernen med i ople-
velserne krydrer vi 
med Månedens ØkoVin 
Magasinet om mad, 
mennesker og det som 
rører sig i vinens verden. 
Jo større sansning desto 
større nydelse.
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DEN SMARTE ETIKET

E
n af de mange gode ting, vi har taget med 
os fra VinoVenue, er det smarte label-
ark med små etiketter, som har en afta-
gelig klæber på bagsiden. Det er me-

ningen, du sætter dem på flaskerne, inden du 
lægger dem ind på hylden.

Etiketterne fortæller lidt om de enkelte 
vine – pris, duft, smag og hvad du kan servere 
dem til. De er tænkt som en hjælp, der skal 
gøre det lettere at få det fulde udbytte af dine 
vine.

Den aftagelige klæber på etiketten gør det 
enkelt at tage den af flasken igen og sætte den 
ind i notesbogen eller op på opslagstavlen, 
som en ”husker”. Så slipper du for at gemme 
flasken.

M
ånedens ØkoVin er startet på bag-
grund af erfaringerne med Vin-
klubben VinoVenue, som blev stiftet 
i 2002. Gennem årene er VinoVenue 

vokset til 8.500 medlemmer, som modtager 
det ugentlige nyhedsbrev.

Hvert kvartal udgiver VinoVenue et nyt vin-
distrikt med en smagekasse og et magasin 
om distriktet. I årenes løb er det blevet til 
mere end 70 forskellige vindistrikter fra hele 
verden. 

Grundlaget for VinoVenue har altid væ-
ret det samme, kvartalets vindistrikt med 
smagekasse og magasin.

Lige siden begyndelsen har det været vig-
tigt, at medlemmerne i VinoVenue får en fordel 
af deres medlemskab, så derfor importe-
rer vi direkte fra producenterne og springer 
grossister og agenter over. Det medførte også, 
at når mængderne steg, så faldt prisen på 
vinene. Med tiden henter vi nu hjem i hele 
træk og 40 fods containere - ligesom de helt 
store vinimportører.

I 2009 og 2012 gik det så godt, at vi blev 
tildelt ”Gazeller” for den hurtige vækst. Fra 
2009 til 2017 var vi også Weekendavisens 
Læsernes vinklub. Desværre opsagde Week-
endavisens belgiske ejere alle samarbejds-
aftaler i 2017, og vi måtte forlade hinanden i 
bedste fordragelighed. 

Som abonnent på Månedens ØkoVin har 
du fri adgang til at handle i VinoVenue, og 
leveringen er altid inkluderet i prisen, uanset 
hvor meget vin, du bestiller.

BAGGRUNDEN
FOR MÅNEDENS ØKOVIN

MAGASINET
Sammen med Månedens 
ØkoVin modtager du et lille 
vinmagasin med relevante 
artikler om producenterne, 
økologisk produktion, mad 
eller små fortællinger, 
som hænger sammen med 
vinene eller de distrikter, 
vinen kommer fra.

MÅNEDENS 
ØKOVIN
ABONNEMENTSPRIS:

3 fl. 300 kr./md.

6 fl. 500 kr./md.
MINDST 3 FORSKELLIGE

FRI LEVERING LIGE 
TIL DØREN
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PÅ GENSYN
I ØKO-VINENES VERDEN


