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Galleri X, Pennehave 18 : 
Mandag-fredag: 12-18, lørdag: 

11-14. Onsdag lukket.

My Beautiful Gallery, Østre 
Stationsvej 6.

Karen Blixen Museet, Rung-
sted Strandvej 111: klokken 
13 – 16 onsdag til fredag.

Klokken 11 – 16 lørdag og 
søndag. Mandag og tirsdag 
lukket. 

Museum Nordsjælland Hørs-
holm, Sdr. Jagtvej 2: Tirs-
dag-søndag 13-16.   

Hørsholm Lokalarkiv, Sdr. 
Jagtvej 2: Hørsholm Lo-
kalarkiv, Sdr. Jagtvej 2: 
Tirsdag 10-12, onsdag 13-17 
– samt efter aftale.

Frederiksborg Amts Avis 
bringer dagligt »Tid og 
Sted« for Hørsholm 
Kommune. 

ÅBNING: En ny for-
retning kommer til 
byen, og den slår 
dørene op allerede i 
december. 

HØRSHOLM: Nu åbner Sen-
gespecialisten snart dørene 
for en ny butik ud til Usserød 
Kongevej. Home Erhverv 
Nordsjælland har hjulpet 
Sengespecialisten på plads 
i deres nye lokaler i Hørs-
holm. 

Butikken, der kommer til 
at ligge på hjørnet af Usse-
rød Kongevej og Ahornvej, 
åbner dørene for salg allere-
de fredag den 27. december. 

- Lejemålet har en virkelig 
god beliggenhed i Hørsholm, 

og synligheden af lokalet fås 
ikke bedre i området. Der er 
stadig stor interesse for lo-
kaler i Hørsholm, oftest har 
de ikke lang liggetid, også 
her gik handlen hurtigt, 
udtaler Jørn Blom Hansen, 
som er partner og erhvervs-
mægler hos Home Erhverv. 

Sengespecialisten kommer til byen

Nu åbner Sengespecialisten 
snart dørene for en ny butik ud 
til Usserød Kongevej. Home Er-

hverv Nordsjælland har hjulpet 
Sengespecialisten på plads i de-

res nye lokaler i Hørsholm. 

BOBLER: Champag-
ne kan mere, end 
de fleste tror, og 
man kan faktisk 
hurtigt blive klog på 
de klassiske bobler, 
selvom man ikke er 
kender. Det er tan-
ken bag Rungsteds 
nye virksomhed 
ChampagneUniver-
set. 

RUNGSTED: Kira Milan har 
iklædt sig sit Dom Perig-
non-forklæde, og hun smi-
ler, mens hun med sikker 
hånd løsner proppen på en 
fl aske champagne af mær-
ket »Didier Herbert«.

- Didier Herbert, der laver 
denne champagne, er virke-
lig en spændende person, og 
man bliver overrasket første 
gang, man ser ham, for han 
går i cowboystøvler, fortæl-
ler hun stadig med et smil. 

Kira Milan er kvinden bag 
Rungsteds nye champagne-
handel, der drives via hjem-
mesiden www.Champagne-
Universet.dk. Fra hjemme-
siden sælger hun champag-
ne, som ikke i almindelig-
hed forhandles i Danmark, 
og hun tager ud og afholder 
såkaldte »Champagne Expe-

riences«, hvor hun lærer 
folk om champagne, mens 
hun lader dem smage de bob-
lende dråber. 

- Champagne er i sig selv 
en oplevelse, og noget vi 
drikker med andre – altså en 
meget social drik, siger Kira 
milan, der samtidig under-
streger, at oplevelsen med 
champagne kan blive endnu 
større, hvis man kender lidt 
til boblerne, deres indivi-
duelle historie, og hvis man 
lytter til sanserne, mens 
drikken nydes. 

I det hele taget er det ikke 

kun champagnen selv, der 
betyder noget for Kira Mi-
lan. Oplevelsen, når man 
drikker de berømte bobler, 
skal der ligeledes værnes 
om, og det gør hun på for-
skellig vis. Temperaturer 
spiller en rolle, ligesom 
propper og opbevaring af 
fl askerne betyder noget. Et 
andet element, der virkelig 
betyder noget, er viden. 

Viden højner oplevelsen
- Jeg fi k ideen til dette uni-
vers, da jeg opdagede hvor 
meget, der gemmer sig bag 

boblerne. Det minder mig 
lidt om et abstrakt maleri. 
Når vi ser på det uden viden 
eller introduktion, danner 
man sig umiddelbart en me-
ning, om man kan lide det 
eller ej. Men når man får lidt 
ord på tankerne - og histori-
en bag, så åbner billedet og 
oplevelsen sig op. Det sam-
me sker for champagne, si-
ger Kira Milan.

Derfor gør hun meget af at 
klæde kunderne ordentligt 
på, når de handler hos hen-
de. Af samme grund spiller 
foredrag en markant rolle 

hos ChampagneUniverset.
- Da jeg fandt ud af, hvor 

enkelt det er at få en meget 
større oplevelse, var jeg ikke 
i tvivl om, at dette måtte jeg 
dele med andre, fortæller 
Kira Milan, inden hun fort-
sætter:

- Jeg deler allerede den 
viden, jeg har fået, på min 
hjemmeside, ved foredrag 
og ved forskellige arrange-
menter, og det er blevet rig-
tig godt modtaget, fortæller 
champagne-entusiasten, 
der netop har afsluttet en 
specialiseret champagneud-
dannelse. 

- For mig ligger oplevelsen 
ikke i, om markerne er syd-
vendte, men snarere i hvad 
jeg oplever, når jeg ser, duf-
ter og smager på en cham-
pagne her og nu. Terroir, 
druer, produktions-metoder 
og lagring giver naturligvis 
champagnen sin individuel-
le karakter, men resten hvi-
ler på os, fortæller hun. 

Derfor er det vigtigt for 
Kira Milan at tage hele op-
levelsen rundt om champag-
nen i betragtning.

- Der er mange forhold, 
der betyder noget, når man 
drikker champagne. For 
mig starter oplevelsen alle-
rede ved fl asken, fortæller 
Kira Milan med henvisning 
til, at fl askens æstetiske 
fremtoning er det første, 
man ser.  Man kan læse mere 
om både foredrag, fl asker 
og få inspiration til årets 
nytårs-champagne-menu 
på ChampagneUniversets 
hjemmeside.  soelberg

Champagne kan mere, end du tror
Kira Milan står bag den nye 
virksomhed ChampagneUn-
iverset, der vil lære danskerne 
om champagne. Hvis man ved 
mere om boblerne, er det nem-
lig sjovere at drikke dem, og så 
kan de hurtigt blive en hyggelig 
erstatning for et glas vin eller en 
G & T fredag aften, fortæller hun 
blandt andet. 
Foto: Sophus Zarrs Soelberg

Kira Milan har fået specialfremstillet sine egne champagneglas, hvor 
formen betyder, at man nemmere sanser champagnens duft. 

På lageret ligger � asker, som ellers ikke forhandles i Danmark. For 
Kira Milan er det vigtigt, at man prøver noget nyt og får oplevelser. 




