med vinjournalen

MUNSKÄNKEN
USA:s bästa vin?
Vinlandet Israel
Kloster Eberbach

NR 4 2016

GÉRARD BERTRAND –
lanserar ytterligare kvalitetsvin till fyndpris!

CHÂTEAU
AVERNUS

NOBELVINET

2013!

– SvD 26/1 2016

– Dagens Industri feb 2016

CHÂTEAU AVERNUS

90kr

CHÂTEAU L’HOSPITALET
LA RÉSERVE ROUGE

159 kr

Art nr 2221
Alc. 14,5%

Art nr 73142
Alc. 14%

WARD WINES www.wardwines.se

Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem

Årsmötet 2016
Organ för Munskänkarna
Årgång 59 • 2016 • 4
Ansvarig utgivare
Ylva Sundkvist
Redaktör
Munskänken/VinJournalen
Ulf Jansson, Oxenstiernsgatan 23,
115 27 Stockholm
Tel 08-667 21 42
Annonser
Richard Svensk
Mobil: 070-890 05 67
E-post: richard@kontaktmedia.se
Richard Svensk Production AB
Annonsmaterial och
Graﬁsk form
Anna Friis, Exakta Media
Hornyxegatan 14
213 76 Malmö
040-694 24 98
anna.friis@exakta.se
Tryck och bokbinderi
Exakta Print, Malmö 2016
Föreningen
Munskänkarnas Kansli
Hammarby Fabriksväg 23,
Box 92184, 120 09 Stockholm
Tel 08-30 10 43
Telefax 08-30 11 52
BG 5256-8078
kansli@munskankarna.se
www.munskankarna.se
Adressändringar
Anmäl snarast till den
lokala sektionen eller
Munskänkarnas kansli

Ett årsmöte i föreningen Munskänkarna är alltid en stor händelse. I år var det
dessutom en extra stor händelse för mig. Jag blev vald till föreningens ordförande.
Det är med stor ödmjukhet och respekt jag tar mig an denna uppgift, dels att
komma efter en så stark ledare som Ylva och dels för att det är stort för mig att ha
fått detta förtroende. Jag ska göra allt jag kan för att nå upp till de förväntningar ni
har på en ordförande i Munskänkarna.
Vi har också fått tre nya styrelseledamöter som kommer att presentera sig själva i
kommande nummer av tidningen. Jag vill här passa på att hälsa Kristina Berggren,
Lars Bredman och Tommy Hedlund välkomna till styrelsen.
Jag började min munskänksbana år 1999 i Kiruna med att vara den första ordföranden i den då nystartade sektionen. Därefter flyttade jag 2001 till Trosa och då
fanns ingen sektion av Munskänkarna där. När en sektion sedan startades blev jag
ordförande även i den.
Sedan 2011 har jag suttit i riksstyrelsen och varit ansvarig för uppdatering av
stadgarna och framtagning av Framtidsgruppens arbete. Stadgarna antogs för andra gången på detta årsmöte och kommer att gälla så fort årsmötesprotokollet är
godkänt. Därefter läggs de nya stadgarna ut på vår hemsida.
Framtidsgruppens rapport för föreningens inriktning för de kommande fem
åren godkändes på årsmötet. Vi har delat in den framtida inriktningen i fyra strategiska fokusområden som vi anser vara viktiga för att arbeta med.
• Vi ska vara det naturliga navet för vinkompetens. Här handlar det bland annat
om hur vi ska utveckla våra utbildningar.
• Vi ska ha ett väl fungerande IT-system.
• Vi ska finnas på sociala medier. Hur ska vi nå ut till befintliga medlemmar och
hur kan vi attrahera nya medlemmar och grupper?
• Vi vill vara en viktig aktör i alkoholfrågor.
De beskrivna fokusområdena ska nu arbetas in i befintliga arbetsgrupper och
eventuellt behöver någon ny arbetsgrupp bildas. Rapporten finns
att läsa på vår hemsida.
Jag vill önska er alla en trevlig sommar och hoppas att få träffa
så många av er som möjligt under kommande år, på utbildningsseminarium, vinortskryssningen eller i andra sammanhang.
Lena Ståhl
Ordförande i Munskänkarna

Omslagsbild:
Foto: Ridge Vineyards

INNEHÅLL
Vinlandet Israel.............................................. 4
USA:s bästa vin? ...........................................10
Château de Pibarnon ...................................14
VinJournalen ................................................17
Beställningssortimentet ...............................31
Kloster Eberbach..........................................40
Snabbkursen Pinot gris ................................43
Pinot gris och mat ........................................44
Munskänkarnas vintävling ............................46
Use your senses ...........................................48
Föreningsnytt ...............................................50

MUNSKÄNKEN NR 4 2016

3

Vinlandet Israel
– ETT AV DE ALLRA ÄLDSTA MEN
FRAMFÖR ALLT ETT AV DE YNGSTA
Ur ett vinhistoriskt perspektiv är Israel intressant men det pånyttfödda vinlandet
är än mer fängslande. De senaste årtiondena har den israeliska vinindustrin återuppstått och kvalitén på vinerna är klart bättre än väntat. Vincent ”Vinbonden”
Arrhenius berättar om ett urgammalt vinland som just nu beﬁnner sig i sin linda.
Text och foto: Vincent ”Vinbonden” Arrhenius

Ett av bibelns mest kända vinursprung är
berget Ararat, slutdestination för Noaks ark
och platsen för hans vinodlingar. Det ligger
i Turkiets allra östligaste del, drygt hundra
mil nordost om Israel. Några mil därifrån
ligger Armenien där arkeologer grävt fram
världens än så länge äldst kända vineri, cirka
6 100 år gammalt.
Även om Israel med stor sannolikhet inte
är vinets vagga har landet haft en väl utvecklad vinindustri under lång tid. I norra Israel
ligger Kabri, bara någon mil från gränsen
mot Libanon. Där har man funnit en 3 600
år gammal vinkällare och det är inte det
enda fyndet. Mycket gamla vinpressar och
lagringskärl har på senare år frilagts vid utgrävningar på många håll i Israel.
Den israeliska vinkulturen har dock inte
blomstrat intakt i tusentals år. Det mest
kända avbrottet är det moriska styret från
600-talet och 400 år framåt. Även om korsriddarna till viss del åter gav liv till en sovande vinindustri blommade den inte ut och vid
grundandet av det osmanska riket falnade
vinindustrin på nytt.

Vinets pånyttfödelse
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Mest berömd för att ha bidragit till återuppbyggnaden av den israeliska vinindustrin är
den parisiske bankmannen baron Edmond
de Rothschild (1845-1934). Han investerade enorma belopp i vinerier, tog in kompetenta vitikulturister och vinmakare från
Frankrike, köpte den allra senaste tekniken
och tog till och med in sticklingarna från sitt
slott Château Lafite.
Rothschilds analys var att landet var för litet för att kunna konkurrera med lågprisländer som Algeriet och Georgien. Tyvärr var
inte de odlande nybyggarna lika intresserade av kvalitet. I samband med vinlusen och
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Baron Edmond de Rothschild var viktig för den israeliska vinindustrin.

nödvändiga nyplanteringar valde många att
byta ut högkvalitativa bordeauxdruvor mot
druvsorter som carignan, alicante bouschet,
clairette och ugni blanc.

Kvalitet före kvantitet

Vid den israeliska självständighetsförklaringen den 14 maj 1948 fanns 1 700 hektar
vinodlingar i Israel mot 5 500 i dag. Det är
en dryg tredubbling av odlingsarealen men
ändå inte det mest remarkabla med utvecklingen av den israeliska vinindustrin.
I början av 1970-talet rapporterade professor Cornelius Ough från UC Davis att
Golanhöjderna vore en lämplig plats för att
odla kvalitetsdruvor. År 1976 börjar kollektiv (kibbutzer) och kooperativ (moshaver)
att plantera vinstockar.

Utsikt över vinodlingarna från
taket på Barkans nya anläggning.

På 1980-talet grundas Golan Heights
Winery. Peter Stern med erfarenhet från
Mondavi och Gallo anlitas. Fler kaliforniska vinmakare följer i hans spår och Israel
blir tydligt inspirerat av nya världens tekniker. Ansträngningarna bär snabbt frukt och
viner från stora vinerier vinner troféer och
medaljer.
Från 1990-talet och framåt etableras allt
fler mindre vinerier, varav några såsom Domaine du Castel och Margalit får internationella erkännanden. Ibland kallas denna
utveckling för boutique boom eller boutique
winery revolution.
Som en reaktion på de små vineriernas
framgångar samlar de större kraft på 00-talet. De konsoliderar, förnyar sina varumärken, bygger än mer moderna vinerier och
planterar i nya områden, framför allt i regionerna Galiléen och Judeiska kullarna. Det
är i denna utveckling vi just nu befinner oss.
Vinrevolutionen i Israel är alltså inte i första hand kvantitativ utan kvalitativ. De senaste femton åren har skörden förvisso ökat
med cirka femtio procent, men förr användes
en stor del av druvorna till druvjuice, brandy
och en sötare typ av vin. I dag handlar det
om torra kvalitetsviner, precis som i den övriga vinvärlden.

På Domaine de Castel hittade jag en själsfrände i Eli Bean Zaken.

Alon Domboya är vinmakare på vinhuset Amphorae och får hjälp av Michel Rolland
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Israel har inget riktigt appellationssystem
och det kanske är lika bra med tanke på hur
snabb utvecklingen är. Även om vi vinintresserade nordbor gärna vill ha ursprungsbeteckningar och appellationsstadgar att luta
vår kunskap mot verkar inte israelerna sakna
dem.
– Det är bara bra att vi inte har appellationer, säger Roni Saslove, vinansvarig på
vinbaren Tasting Room i den trendiga stadsdelen Sarona i Tel Aviv. Vi är ett alldeles för
ungt vinland. Vi har inte hunnit ta reda på
vilka druvsorter som bör odlas i vilka områden.
Det kan nog vara klokt att ge detta unga
vinland ett antal decennier eller något sekel på sig att låta regioner, val av druvsorter
samt lämpliga tekniker i vingård och i källare utkristalliseras innan de låser sig vid ett
regelverk.

Israels vinregioner

I denna artikel går jag inte in i diskussionen
om vad som är israeliskt territorium utan
presenterar endast Israels fem officiella regioner från norr till söder. De är Galiléen,
Samarien, Simson, Judeiska kullarna och
Negev. De tre förstnämnda står för nittio
procent av den totala odlingsarealen är på
5 500 hektar.
Galiléen (2 300 ha) är Israels viktigaste vinregion med drygt fyrtio procent av odlingsarealen. Den ligger i nordöstra Israel, inklämd
På Golan Heights Winery kan denne guide norska.
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mellan Libanon och Syrien. I Galiléen ingår
underregionerna Golanhöjderna, Övre Galiléen och Nedre Galiléen.
Det är framför allt Golanhöjderna och
Övre Galiléen som tack vare sina höga vingårdslägen och svalare klimat ger bra viner.
De skiljer sig dock åt när det gäller jordmånen. Golanhöjderna har en uttalat vulkanisk
jordmån med hög andel basalt och tuff. I
Övre Galiléen är jordmånen mer kalkrik
med inslag av stenar och järnoxid.
Samarien (800 ha) ligger söder om Galiléen, relativt långt norrut mellan kuststäderna
Haifa och Netanya. Samarien består av underregionerna Mount Carmel, Sharon Plain
och Shomron Hills. Odlingarna ligger framför allt i området kring städerna Binyamina
och Zichron Ya’acov.
Den sistnämnda kallas ibland för Israels
vinhuvudstad. Jordmånen är kalkrik lerjord
och klimatet är relativt varmt med svagt
svalkande vindar från Medelhavet. Nya
odlingar har planterats längre inåt landet
i underregionen Shomron Hills, vid foten
av landets centrala bergskedja som går i
nord-sydlig riktning.
Simson (1 850 ha) är Israels näst största vinregion med en tredjedel av odlingsarealen.
Den ligger nära kusten strax söder om Tel
Aviv i nivå med Jerusalem. Simson består av
underregionerna Central Coastal Plain, Judean Lowlands och Judean Foothills. Jordmånen vid kusten är sandig och järnoxidrik.
Längre inåt landet präglas jorden mer av

kalkrik lera. Somrarna är varma och vintrarna milda.
Regionen Simson har för övrigt fått sitt
namn från den hårfagre huvudkaraktären i
den bibliska berättelsen om Simson och Delila. Han ska ha vistats i området och heter
Samson på ett flertal andra europeiska språk
såsom engelska, franska och tyska.
Judeiska kullarna (300 ha) ligger mellan
Simson i väster och Jerusalem i öster. Judeiska kullarna består av underregionerna Jerusalem, Gush Etzion och Yatir Forest. Odlingarna ligger på hög höjd över havet och
klimatet präglas av varma dagar och kalla
nätter. Jordmånen är stenig och kalkrik med
ett tunt toppskikt.
Negev (250 ha) är Israels sydligaste vinregion och ligger i öknen sydväst om Döda
havet, cirka sex mil söder om Simson. Negev består av underregionerna Ramat Arad
och Negev Highlands. Odlingarna ligger i
den centrala och nordöstra delen av Negev.
Jordmånen är varierande med inslag av sand
och finkornig lera. Dagarna är varma medan
nätterna är kalla. Luftfuktigheten är låg, vilket håller problem med röta borta.

Shoppen på Barkans nybyggda vincentrum som ska ta emot många besökare.

med merlot och syrah/shiraz. De har på kort
tid blivit tredje respektive fjärde mest odlade
druvsorterna i Israel.
Sémillon var den klart dominerande gröna,
franska druvsorten för fyrtio år sedan, men
har nästan helt försvunnit i samband med att
andra druvsorter tagit över.

Mest franska druvsorter

I dagsläget domineras Israels druvodlingar
av franska sorter, framför allt blå eftersom
det huvudsakligen är rött vin som produceras. De mest odlade druvsorterna är cabernet sauvignon, carignan och merlot. Bland
de gröna ligger colombard, chardonnay och
sauvignon blanc i topp.
Man ser stora skillnader i odlingsarealerna
nu jämfört med före den israeliska vinrevolutionen. Exempelvis fanns det för trettio
år sedan inga odlingar av merlot eller syrah
och knappt någon chardonnay eller cabernet
sauvignon att tala om.
Cabernet sauvignon och cabernet franc
planterades av Edmond de Rothschild i
slutet av 1880-talet. Cabernet franc har
använts som en av druvsorterna i bordeauxblandningar men ses allt oftare stå i ensamt
majestät på etiketter. Cabernet sauvignon är
stjärnan i många av Israels bästa viner, antingen i en druvblandning eller ensam.
Carignan planterades i Israel redan på
1870-talet. Den var länge landets viktigaste
blå druvsort även om höga skördeuttag ofta
gav enklare viner. Under perioden 1974 till
2014 har produktionen minskat med över
hälften. Resultatet av drastiskt sänkta uttag
har gett viner av klart bättre kvalitet. Denna
utveckling kan jämföras med den i Languedoc.
Petite sirah, merlot och syrah/shiraz kom
i nämnd ordning till Israel med ungefär ett
decenniums mellanrum på 1970-, 80- och
90-talen. Av dessa finns i dag stora odlingar

Så här ska en falafel se ut!

Colombard och emerald riesling kom till
Israel på 1970-talet. De senaste trettio åren
har colombard varit den mest odlade gröna
druvsorten. Emerald riesling är en korsning
av riesling och muscadelle och var omåttligt
populär på 1980- och 90-talen.
Muscat d’Alexandrie har troligtvis sitt ursprung i Mellanöstern och tog sig sedan västerut över Nordafrika och Gibraltar. Namnet
muscat antas komma av det persiska ordet
mushk och d’Alexandrie från den egyptiska
staden med det berömda biblioteket. Muscat
blanc à petits grains tog i stället vägen genom Italien och anses vara en annan druvsort av den stora muscat-familjen.

Ingången till Barkans nybyggda
vincentrum som ska ta emot många
besökare.

KORTFAKTA OM
ISRAELISKT VIN

5 500 hektar vinodlingar
40 miljoner flaskor/år
i produktion
5 vinregioner
5 liter/person i
årlig vinkonsumtion

Chardonnay lanserades så sent som 1987.
På bara trettio år har israeliska producenter gått från hårt ekad chardonnay med full
malolaktisk jäsning till den internationella
trenden med mindre fatpåverkan och bara
lite eller ingen malolaktisk jäsning. En rolig
detalj är tesen om att även chardonnay har
sitt ursprung i Mellanöstern. Namnet sägs
komma från den hebreiska frasen Sha’ar
Adonai som betyder Guds port.

Israels identitetsdruva

Argaman anses vara den första israeliska
druvsorten och kan fungera som landets
identitetsdruva. Det är en korsning av carignan och souzão. Den skapades på 1970-talet av Roi Spiegel från Volcani Center och
Shlomo Cohen från Israeli Wine Institute.
Namnet argaman betyder mörkt purpurfär-

MUNSKÄNKEN NR 4 2016

7

gad på hebreiska och syftar på att den skapades för att ge just färg.
Argaman är långt ifrån Israels mest odlade
druvsort. Att en druvsort får representera ett
vinland trots att odlingsarealen inte är så stor
är inte unikt för Israel. Den sydafrikanska
korsningen pinotage, Chiles carmenère och
Kaliforniens zinfandel fungerar på samma
sätt. Trots relativt små odlingsarealer är de
ändå symboler för sina vinindustrier.

Producenter i urval

Israel domineras som så många andra nya
vinländer av några stora jättar. Totalt finns
ett fyrtiotal kommersiella vinerier och ytterligare omkring tre hundra så kallade boutique
wineries. De tio största vinerierna står för 90
procent av produktion och de fyra största
för 70 procent. De är Carmel, Barkan, Golan Heights och Teperberg. Nedan följer ett
urval av både större och mindre vinerier.
Barkan är ett av Israels två största vinerier
med en produktion på tio miljoner flaskor
per år. Bakom det vackert utformade och
nybyggda besökscentret ligger en armada
av stora rostfria tankar. På vägen dit passerar man den största fatkällaren i Israel med
mellan sex och sju tusen fat. Runt vineriet
ligger 200 hektar vinodling av totalt tusen
som Barkan äger.
– Vi har totalt 20 till 25 olika viner, informerar Zach Meltzer, en av Barkans fem vinmakare. Vi var bland annat det första vineriet att göra ett kommersiellt vin av pinotage,
planterad 2004 eller 2005 om jag minns rätt.
Även om man kan tycka att stora vinerier
saknar personlighet finns fördelar. Ofta är de
anställda vinmakarna både välutbildade och
mer ärliga än romantiska när de berättar om
problem i vingården.
– Vi har problem i Israel med bladrullvirus (leafrolls virus), berättar Zach Meltzer.
De attackerar i princip konstant, vilket gör
att nyligen planterade vinodlingar ofta ger
bättre frukt än äldre odlingar.

På denna olivbutik kan man få ett glas sprit blandat med vätskan som oliverna ligger i.

KOSHERVIN

Vinet är en viktig del av judendomen. Inför sabbaten på fredagen välsignas
både vinet och sabbaten med en speciell bön (kiddush) som reciteras över
en speciell kiddushbägare. Efter bönen får alla som samlats dricka av det
välsignade vinet som traditionellt är rött, sött och kosher.
Kashrut heter regelverket som omgärdar alla kosherprodukter. Reglerna
för koshervin ser annorlunda ut än reglerna för koshermat. Kashrut för vin
handlar mycket om vem som hanterar vinet.
När man besöker vinerier som producerar koshervin kan man till exempel
följas av en person som bara har som uppgift att övervaka att ingen i gruppen rör fat eller annan utrustning. Inte ens icke-ortodoxa vinmakare får
själva ta ut fatprover utan måste ta hjälp av shabbat-observerande judar.
Vidare måste även annat i vinifieringen såsom jäststammar och klarningsmedel vara kosher.
I vingården finns strikta regler att följa. Orlah säger att man måste vänta till
fjärde året för att få använda frukten. Kilai Ha’Kerem säger att man inte får
odla grönsaker eller spannmål mellan vinstocksraderna. Shmittah säger att
man ska låta odlingarna ligga i träda vart sjunde år. Terumot och Ma’aserot
säger att en procent av produktionen ska offras till minne av tiondet.
Reglerna är ibland både opraktiska och fördyrande. Utifrån samtal med
vinmakare har jag förstått att man ändå försöker hitta rimliga lösningar.

Barkan har ett stort, brett och djupt utbud av viner. Bland de druvrena vinerna i
Barkanserien finns bland annat en rökbränd
pinotage och en örtig marselan (med 5 procent cadaloc). Druvsorten marselan är för
övrigt en korsning av cabernet sauvignon
och grenache. Dessutom har de en box med
cabernet sauvignon av samma årgång med
namn efter sina tre olika altituder: +585,
+624 och +720.

8

Nyplanterade stockar precis nedanför vinproducenten Flam
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Flam är ett familjeägt och spännande vineri. De har totalt sju olika viner i portföljen
och en årlig produktion på 140 000 flaskor.
Golan Flam är både vinmakare och ansvarig
för odlingarna.
– Vi började göra vin med druvor från
olika delar av Israel, berättar Golan Flam.
Det var ett bra sätt att se var man kunde få

kvalitativa druvor. I Övre Galiléen har vi nu
3,5 hektar cabernet sauvignon vid moshaven
Ben Zimra, ett höghöjdsläge med vulkanisk
jordmån och perfekt väder samt 6 hektar
cabernet och syrah vid moshaven Dishon
som är torrt med bra luftströmmar så att vi
knappt behöver spreja alls.
Flams viner skiljer sig markant från annat
jag provat i Israel. Golan Flam har varit en
hel del i Italien och det märks i hans viner. I
deras fräscha Flam Blanc har han exempelvis låtit lite extra koldioxid vara kvar för att
vinet ska vara lätt spritsigt. Jag kan inte annat än undra varför han inte också använder
italienska druvsorter.
– Vi experimenterar en del men många
italienska druvsorter skulle få problem med
vårt varma klimat, förklarar Golan Flam.
Sockerhalten skulle gå upp för mycket och
jag vill göra eleganta viner.
På Domaine du Castel träffar jag en själsfrände. Jag hade känt det redan på en restaurang några dagar tidigare när jag provade
vinet Domaine du Castel Grand Vin 2009.
På det nybyggda vineriet möter jag en man
som även han har den franske önologen
Émile Peynaud som husgud.
– Inför varje skörd läste jag om Peynauds
bok för att säkerställa att jag tänkte rätt, berättar Eli Ben Zaken, numera pensionerad
vinmakare på Domaine du Castel. Det var
också när jag provade bordeauxvin 1985 som
jag visste vilken typ av vin jag ville göra.
Eli är född i Egypten och helt ansvarig för
uppbyggnaden av ett av Israels mest franska
och bästa vinerier. Vid 72 års ålder är det
hans barn som ansvarar för verksamheten
och hans roll har blivit alltmer PR-betonad.
Totalt producerar de sex olika viner: röd
och vit La Vie, en fantastisk och perfekt hårdfatad chardonnay med namnet C, en rosé,
andravinet Petit Castel och komplexa och
balanserade Domaine du Castel Grand Vin.
Amphorae ligger fantastiskt vackert i en ravinlikande smal dalgång. Vi provar vinerna
utomhus och vinden är så stark att några
tomma glas hinner blåsas ned och gå sönder.
Att läget här uppe är viktigt blir allt tydligare.
– En av våra bästa vingårdar ligger i Övre
Galiléen, berättar Alon Domboya, vinmakare på Amphorae. Ibland kan den bli lite för
varm. Jag har inte varit i Libanon men jag har
förstått att klimatet är bra där och det ligger
lite högre än vår odling nära den libanesiska
gränsen.
Amphorae tar hjälp av den internationelle
vinkonsulten Michel Rolland. Alon Domboya säger att han inte bara bidrar med status
utan att de lär sig av honom hela tiden.
Tzora är tydliga med att fokusera på ursprung snarare än druvsorter. Om andra
nöjer sig med att låta bli att skriva ut druvsorterna på etiketterna tar Tzora det ett steg

ISRAELISKA VINER PÅ SYSTEMBOLAGET

I dagsläget är utbudet på Systembolaget mycket skralt och söker man
på Israel får man bara upp ett enda vin, en light-produkt med 6,5 procent
alkohol. Utöver det vinet finns två från Golanhöjderna som Systembolaget
har valt att lägga i kategorin Övriga ursprung.
Denna något ovanliga ursprungsbeteckning har sin historia i det som
utspelades för ganska exakt tio år sedan. Systembolaget fick först kritik
för att man använde ”Israel” som ursprung på viner från Golanhöjderna
eftersom de enligt FN och folkrätten tillhör Syrien. Då bytte bolaget till
”Israel – ockuperat syriskt område”. Som ett brev på posten kom ny kritik,
bland annat från riksdagsledamoten Annelie Enochson (KD). Systembolaget ändrade då till ”Övriga ursprung”.
– Det är inte vår uppgift att lösa Mellanösternkonflikten, sade dåvarande
presschefen Björn Rydberg. Nu har vi valt att inte ha någon ursprungsangivelse alls.
När jag inför denna artikel gräver i detta låter Systembolagets biträdande
presschef Ida Ingerö meddela att de alltid följer UD:s rekommendationer.
UD:s presstjänst hänvisar till regeringens hemsida där man informerar om
regeringens förhållningssätt till handel med Israel och Palestina inklusive
existerande lagstiftning när det gäller ursprungsmärkning.
I slutet av förra året publicerade EU-kommissionen en vägledning kallad
”Tolkningsmeddelande om ursprungsmärkning av produkter från bosättningar på av Israel ockuperade områden”. I den står att uttrycket ”produkt
från Golanhöjderna (israelisk bosättning)” skulle kunna användas.
Det innebär att flaskor med märkning som indikerar Israel ska märkas om.
I praktiken för de två vinerna på bolaget sker denna ommärkning på importören AMKA:s centrallager i Danmark. Kravet gäller endast flaskor, inte
hyllmärkningen på Systembolaget som fortfarande är Övriga ursprung.
Att inte alls skriva ut ursprunget på en vinflaska är inte förenligt med
existerande lagstiftning på konsumentområdet, i de fall då frånvaron
av märkning kan antas vilseleda en konsument. Man kan fråga sig om
Övriga ursprung är en ursprungsmärkning eller om det är som den tyska
vinskatten på noll procent. Den finns men ändå inte.

längre. Ursprung som Judean Hills och Misty
Hills lyser starkast på framsidesetiketten med
klart större typsnitt än årgång och vineriets
namn. Information om druvsorterna står på
baksidan bara för att vissa kunder önskar det.

Vincent ”Vinbonden” Arrhenius är
vinskribent, högst vinutbildad i
Norden och prisbelönt vinboksförfattare. Hans första vinbok utsågs
till bästa svenska vinlitteratur och
till tredje bästa vinlitteratur i världen. Vincent är mycket uppskattad
som provningsledare, föreläsare och
vinreseledare.
www.dinvinresa.se
www.vinbonden.se

Binyamina är ett stort vineri. I portföljen
finns en mängd viner i olika prislägen. Störst
nyhetsvärde har deras vin The Cave. Det lagras i en grotta som har formen av en lång
korridor. Cirka hundra fat får plats, vilket ger
en årlig produktion på 30 000 flaskor. När
jag besökte grottan var det strikt förbjudet
att röra faten på grund av kosherkraven (se
faktaruta).
Golan Heights Winery är ett stort vineri
med tillgång till hela 650 hektar. Det har åtta
ägare varav fyra är kibbutzer och fyra är moshaver. De rostfria tankarna finns i varierande
storlek från tusen liter till tjugo tusen liter. Faten behåller de i sex år innan de säljer dem.
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USA:s bästa vin?

Efter en biltur på svindlade vägar från Silicon Valley strax söder om San Fransisco
nås på 800 meters höjd toppen på Santa Cruz Mountains. Där ligger Ridge
Vineyards huvudkontor och den berömda Monte Bellovingården.
Text: Ulf Palmnäs Foto: John Vilja och Ridge

10

Erik Baugher, ansvarig vinmakare, möter
upp för en grundlig rundvandring och fatprovning. Från parkeringen, som också är
den plats där druvorna lastas av på sorteringsborden under skördetiden, ser man en
djup ravin. Det visar sig vara San Andreasförkastningen. Från andra delar av vingården
blickar man ner mot Silicon Valley och San
José. Som om detta inte är nog är själva ber-
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grunden av en sorts kalksten som är mycket
ovanlig i Kalifornien och som bildades för
cirka 280 miljoner år sedan på den plats där
Indonesien ligger idag.
Här planterades vin redan 1885 av Osea
Perrone, som också här anlade ett vineri. Förbudstiden i USA kom emellertid emellan och
vingården förföll. På 1950-talet köpte fyra ingenjörer, som behövde fly stressen på Stanford

Välkommen till Ridge Monte Bello

Paris Tasting

En vingård ovan molnen. Högt
belägna Monte Bello Vineyard
påverkas inte av kustdimmorna.

The Paris Tasting 1976 är en
vågdelare på många sätt i vinvärlden där för de flesta okända
viner från en okänd vinregion
bedömdes av franska vinexperter som bättre än de franska
viner som då dominerade
vinvärlden. Den journalist i Paris
som dokumenterade det hela i
Times Magazine, George Taber,
har skrivit en härlig bok om det:
Judgment of Paris. Det har även
gjort en film; Bottle shock, som
kom 2008. Det ryktas om att
ännu en film om denna händelse
är på gång, även den baserad på
George Tabers bok.

University, mark intill och började göra vin
ihop som en hobby. Då vinerna visade sig vara
av hög kvalitet startade man Ridge Vineyards
1962 och påbörjade en kommersiell verksamhet i liten skala. Monte Bellovingården och
Perrones vinanläggning köptes in 1968. Vid
samma tid kom även den man som är en viktig
del i Ridgevinernas berömmelse, Paul Draper,
in i bilden. Han är fortfarande aktiv och bor
på vingårdens ägor, vilket för övrigt många
anställda också gör. Hans filosofi kring vinodling och vintillverkning är att det ska göras så
naturligt som möjligt.

The Paris Tasting

Den första gången Ridge låter höra om sig
internationellt var naturligtvis då Stephen
Spurrier 1976 väljer 1971 Ridge Monte
Bello Cabernet Sauvignon som ett av de

Erig Baugher.

sex amerikanska röda vinerna i den omtalade ”The Paris Tasting”. Ridge själva var helt
ovetande och sedermera förvånade att han
valt årgång 1971 och inte 1970 som var en
bättre årgång. När Stephen Spurrier trettio
år senare, det vill säga 2006, gjorde en uppföljande provning med samma viner vann
1971 Ridge Monte Bello stort och därmed
spräcktes myten att kaliforniska viner inte
kan lagras. Precis innan mitt besök i februari 2016 hade ännu en liknande provning i
genomförts i Las Vegas med samma vinproducenter som 1976 men med årgång 2012.
Även denna gång vann Ridge Monte Bello.
Till bordeauxvinernas försvar kanske man
bör notera att viner från 1970-talets början
och nu igen åren 2011-2013 inte tillhör de
bästa årgångarna. 2012 är däremot en hyllad
årgång i Kalifornien, och den 50:e för Ridge
Vineyards.

Tidig skörd

Ridge anläggning, som delvis är i Perrones
ursprungliga byggnader, ligger i fyra nivåer i
en mindre ravin. Den har initialt en distinkt
gammeldags kalifornisk känsla med väggar
i cederträ, trånga trappor och en förförande
doft av ekfat och ceder. 2014 och 2015 års viner provas från olika ekfat. Något förvånande är att det fat som används mest för Cabernetvinerna är tillverkat av ek från Kentucky,
men producerat av ett franskt tunnbinderi.
Amerikansk ek är avsevärt tätare och tyngre
än fransk ek och ger mindre tanniner till vinet. Man provar även andra fat bland annat
från Frankrike. Själv ansåg jag att 2014 års
fatprov av Monte Bello Cabernet från fransk
ek var bedårande. Dock var det påtagligt att
strukturen kom från en rejäl syra snarare än
från tanniner i vinet från de amerikanska
tunnorna. Enligt vinmakaren Erik Baugert
är detta ett särdrag för vinerna från Ridge.
Man skördar då man anser sig uppnått druvmognad vilket är upp till tre veckor innan
grannarna i Santa Cruz respektive Sonoma
skördar. Den tidiga skörden ger vinet en
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markant syra och fräsch frukt, vilket skiljer sig från de mer syltiga toner som är så
vanliga i viner från Kalifornien. Trots 100
% avstjälkning innan jäsning och sex omdragningar behöver Monte Bello Cabernet
vinerna 15-25 år för att nå sin topp och ofta
kan de drickas långt efter detta.

Ingen piratflagga

Vinmakaren Eric Baugher förtydligar på
alla tänkbara sätt att de är annorlunda mot
Napas vinproducenter. Monte Bello har ett
helt annat mikroklimat där blomningen är
senare och trots detta skördar de tidigare.
De driver vintillverkningen ”pre-industrial” det vill säga ekologiskt skötta vingårdar,
enbart naturlig jäst, inga maskiner för att
koncentrera druvmusten eller avalkoholisera
vinet. Naturligtvis genomsyrar miljötänket
deras verksamhet sedan länge. En stor del
av Ridge anställda bor på denna ”isolerade”
bergskam 25 minuter från skolor och butiker. Deras heltidsanställda sköter vingårdar
och vinanläggning, de skördar själva utan
hjälp av korttidsanställda.
Ju längre samtalet lider, desto mer börjar
jag se mig om efter en piratflagga, precis som
Apple hade utanför sitt huvudkontor i Silicon
Valley när kampen var som hårdast mot Microsoft. Ridge har till och med tagit bort ordet
”California” från etiketten på flertalet av sina

Ridge Monte Bello
Cabernet Sauvignon

Om man som svensk konsument inte vill lägga 995 kr och
vänta 15-25 år för att njuta av
denna ikon, finns möjligheten
att köpa Ridge Estate Cabernet Sauvignon då och då på
Systembolaget för drygt 300 kr..
Speciellt för årgångarna 2012
och 2013 upplevs Estate-vinet
vid blindprovningar som det
bättre idag och det kommer
att vara drickbart långt tidigare.
Estate Cabernet Sauvignon
har kallats Kaliforniens mest
prisvärda vin, inte minst nu när
snittpriset på en instegscabernet från Napa är runt $ 50 och
super premiumvinerna är långt
över $100.

viner. De drivs inte av yttre bekräftelse, läs
Parkers höga poäng, utan har en helt egen stil
långt från Napas mer syltiga.
Eric Baughers egen teori är att allt började förändras i Napa 1997. Man hade då en
enorm skörd av bra druvor. Man hann inte
med att skörda och hade inte plats för all druvmust. Därför fick druvorna hänga kvar mycket
längre än tänkt. Följaktligen gjordes mer alkoholstarka och mer syltiga viner, något som
Robert Parker hyllade med höga poäng. Och
på den nya vägen har sedan Napa vandrat,
enligt Eric Baugert. Någon flagga syntes inte,
men helt klart är att Ridge valt andra vägar än
Napas vinproducenter.

Ridge Lytton Springs i Sonoma

Efter en färd genom San Fransisco och över
Golden Gate bron, och en natts sömn, är
det dags för besök på Ridges andra vinanläggning i Lytton Springs som ligger strax
utanför den charmiga staden Healdsburg.
Druvorna från Lytton Springs har sedan
1972 används av Ridge och sedan 1990-talet äger man vingårdarna och har byggt ett
modernt vineri där. Det är här merparten av
Ridge zinfandel- och rhônedruvebaseradevinerna görs.
Att stockarna vid Lytton Springs är riktigt
gamla ser man direkt och vinmakaren berättar
att vingården planterades av italienska immig-

Lytton Spring West Block Vineyard.
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Tasting Line Up.

ranter för över 100 år sedan med främst zinfandel (primitivo), petite sirah, carignan och
mataro (mourvèdre).
Geyserville är deras andra stora vinodling
lite norrut. Även den har produktiva vinstockar som är över 100 år. Här planterades samma
druvor men med större andel carignan. Man
har nyligen undersökt varje vinstock för att
bestämma dess druvsort och man har sett att
vingården planterats i bestämda mönster. Det
som är mycket intressant är att idag mognar
och skördas alla sorter samtidigt i den gamla
vingården. Det verkar som de efter 100 år har
funnit en gemensam växtcykel vilket förbryllar Ridge vinmakare.

Ridges viner

Med två vinanläggningar och en ambition
att göra cabernetviner i absolut världsklass
kan det kanske förvåna att man också gör viner av andra druvor för vardagskonsumtion
every day drinking. Varje år gör man mellan
15 och 20 olika viner. För mellan $30-50
flaskan har man merlotviner, rhoneblandningar, chardonnayer och naturligtvis många
olika zinfandelblandningar.
Att man började med zinfandel sägs vara
behov av pengar på 1960-talet. Monte Bellovingården var omplanterad och inget vin kunde göras från den. Istället hittade man gamla
zinfandeldominerade field blend-planteringar
som då var impopulära, men som Paul Draper
ansåg ha stor potential för härliga viner med

Fakta

Amerikansk ek eller fransk ek
Att olika ekslag påverkar vinet
på olika sätt precis som olika
rostningar gör det är nog allmänt
känt. Att Ridge är så förtjust i
amerikansk ek från Kentucky
som tillverkas i fransk stil av den
franska firman Taransaud är nog
en större överraskning. Anledningen de anger är att fransk ek
är mer porös, vilket medför en
större anläggningsyta mot vinet.
Den eken har upp till 10 gånger
högre halt av ellagotannin vilket
sammantaget medför att vinet
ges en kraftig tanninstruktur
av faten. Tanniner är något
man inte behöver då den tidiga
skörden redan har gett en rejäl
struktur tillvinet. Amerikansk ek
har istället mer av ämnet tylose
som fyller ut trästrukturen vilket
medför en större täthet. Faten
med amerikansk ek ger istället
en viss sötma och kryddighet,
vilket man eftersträvar.

driven frukt och komplexitet. Idag har man
efter 50 års erfarenhet av att odla och tillverka
zinfaldelbaserade viner lärt sig hur man skall
bemästra denna extremt växande och högproduktiva druvsort. Genom idogt tuktande av
lövverket och gröna skördar av druvklasar kan
man idag skapa zinfandelviner som få andra.
Vid en av våra provningar på Ridge bjöds
bland annat på 2001 Ridge Geyserville (74 %
zinfandel, 18 % carignan, 8 % petite sirah).
När jag ser mina egna provnoteringar kan
man tro att det är en barolo med lite ålder
jag provat (Ljus tegelröd färg, doft av viol och
skogsbacke. Komplex smak av viol, mognadstoner med multna löv, rejäla syror men också
integrerade tanniner. Lång eftersmak – Mycket
gott). Man förstår att zinfandel i en skicklig
vinmakares händer kan vara så mycket mer än
de boxvinsvarianter vi ser i Sverige. Att zinfandel från 100 år gamla rankor har lagringspotential och kan smaka helt underbart efter 15
års lagring.
Efter halvdagarsbesök besök är intrycket att
Ridge Vineyards verkligen står för något unikt.
De har en inställning till vinodling och vintillverkning som är olik alla andra i Kalifornien och mer extrem än de flesta även i gamla
världen. De har tillgång till druvor dels från
gamla vinrankor i Sonoma, dels från Monte
Bellovingårdens enastående mikroklimat. Med
kunnig personal och en ledare med 50 vinskördars erfarenhet skapas enastående och distinkt
speciella viner. Så härligt att de finns att tillgå
på Systembolaget.
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Elegans
rik
smak
gäller för Château de Pibarnon
Rejält med kalksten och ett lager blålera som håller fukten i jorden ger
eleganta, mörkbäriga och örtkryddiga viner av druvan mourvèdre på Château
de Pibarnon. Vingården har appellationen Bandols högsta läge i Provence.
Text och foto: Birgitta Dalenstam Lindgren

Vingården Château de Pibarnon ägs sedan
drygt 30 år av familjen de Saint Victor och
har gradvis utökats till nuvarande 50 hektar.
De bågformade terrasseringarna vänder sig
mot sydöst.

Skörden är klar för säsongen. Druvorna från
den äldsta parcellen har just bärgats och det råder en lite stressad och fnissig stämning i caven
på Château de Pibarnon, för i kväll ska det firas.
Vinmakaren Marie Laroze, för dagen klädd i li-

Benoit Richet i fatkällaren. Här
f inns inga barriquer.
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ten hatt och blommiga byxor, är i full aktivitet.
Benoit Richet som sköter marknadsföringen av
gårdens viner ska hålla i provningen.
Efter en kvart med bil från hamnen i den
sydfranska badorten Bandol, hela tiden uppåt
på allt smalare vägar kantade av doftande barr-,
oliv- och fikonträd är vi framme på 300 meters
höjd över Medelhavet. Här uppe i La Cadière
d´Azur fanns en gång Bandols optiska telegraf
som kopplade ihop Toulon med Paris.

Långsam mognad ger smak

Det är en vacker syn som möter ögat när man
blickar ut över vingården, formad i en vid böj
som en antik amfiteater. Druvorna exponeras
för solen på ett bra sätt och närheten till havet
ger en viss svalka när sommaren blir riktigt
het. Här kan druvan mourvèdre långsamt bli
helt mogen och det behövs för att vinet ska
bli smakrikt.
Det anses att man behöver komma över 13
procents alkoholhalt när man gör vin på mourvèdre. Pibarnons viner brukar hålla 14 procent,
för det är elegans som eftersträvas och inte den
brutala kraftfullhet som annars skulle kunna
bli resultatet med denna mörka, tjockskaliga
lilla druva, som smakar sött men som gör det
väldigt strävt i munnen.

Grenache kompletterar

Mourvèdre ingår med 90 procent i förstavinet Château de Pibarnon medan övriga tio
procent är grenache. Med sin runda bärighet
ökar det vinets komplexitet.
De 50 hektaren är uppdelade på 250 parceller med varierande jordmån. Druvorna från de
olika parcellerna vinifieras var för sig eftersom
de tillför olika karaktär till vinet. De får skalmacerera och jäsa på ståltankar i tre veckor med

daglig nedtryckning av skalhatten för att laka ur
så mycket färg och smakämnen som möjligt. Vinet lagras sedan i 18 månader på stora ekfat på
mellan 5000 och 8000 liter. Faten är i varierande
ålder och oftast av centraleuropeisk ek som släpper igenom lite mer syre än de franska.
Mourvèdre reduceras lätt och mår bra av syre
både under jäsningen och lagringen, annars finns
risk att vinet börjar utveckla en ton av ruttna ägg.
En annan fara är jästsvampen brettanomyces, en
oönskad gäst i vinkällaren, som druvan lätt reagerar på. Det kan göra att vinet får den ladugårdsdoft som ibland finns hos vissa bordeauxer.
Man undviker att använda små fat, barriquer,
som skulle ge för mycket ekkaraktär till vinet.
Vinmakaren Marie Laroze förklarar det med att
eken inte alls går bra ihop med mourvèdres egna
aromer.

Vinet blandas

Det vin som tappas på flaska är en noga komponerad cuvée med vin från olika parceller till
en ”Pibarnonstil”. Men det behöver sedan vila
på flaskan i flera år för att den tuffa druvan ska
visa sig från sin allra bästa sida. Då har smakerna utvecklats och mognat och tanninerna
rundats av.
Vingården är på god väg att ställa om till ekologisk odling, men ännu är den inte certifierad.
Troligen blir det verklighet nästa år när en ny
vingårdschef med eko-erfarenhet ersätter den
nuvarande som ska gå i pension.
Jag hade hoppats få prova de fina och drickmogna årgångarna 2007 och 2008, men de fanns
inte kvar till provning eller försäljning. I stället
blev årgångarna 2012, 2011, 2010 och 2003 provade. I provningsanteckningarna jämför jag en
del mellan årgångarna. Vinerna finns tyvärr sällan
att få tag på i Sverige.
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Provade viner
Chateau de Pibarnon 2012

Färgen är purpur men inte lika tät som hos årgångarna
2010 och 2011.
I doften finns mörka bär, örtkryddor och en fin liten
blommighet. Det har en doftpalett som vinet från 2011,
men i en betydligt lättviktigare variant. Smaken är fruktig och lite saftig med ganska torra tanniner som inte har
hunnit integreras och rundas av ännu.
En ganska typisk ung Chateau de Pibarnon som behöver flera år till på flaska innan vinet visar sin fulla potiential. Pris på gården: 30 Euro.

Chateau de Pibarnon 2011

Färgen är mycket mörk och tät och vinet har en mustig
doft av mörka bär, örtkryddor och viol. Smaken är fylld
av mogna mörka bär som björnbär och körsbär med en
liten sötma även om vinet är helt torrt. Viol och örtkryddor förstärker och vinet är extraktrikt och fylligt med
kraftfulla men smått integrerade tanniner, väl inbäddade
i den fylliga kroppen.
Benoit Richet beskriver det som expressivt, ”en tuff
latino”, egenskaper som vingården egentligen inte eftersträvar. Med åren kommer tanninerna att mjukna samtidigt som smaken förfinas, hävdar han. Pris: 31 Euro

Chateau de Pibarnon 2010

Färgen är mörk och tät och vinet har en rödfruktig, kryddig och lite mineralisk doft, lättare och elegantare än den
hos 2011:an. Smaken är fruktig, elegant och örtkryddig.
Kroppen är ganska slank och tanninerna, även om de har
börjat integreras, känns därför lite mer framträdande i
min mun jämfört med 2011:an.
Vinet skulle redan nu vara perfekt till en riktigt fin
kötträtt med de rätta tillbehören. Men det borde nå sin
höjdpunkt med några års ytterligare lagring. Då kommer
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tanninerna att vara mjuka och vinet ännu mera smakrikt
och balanserat. Pris: 35 Euro

Chateau de Pibarnon 2003

Färgen är mörk men mindre tät än hos de yngre årgångarna. Vinet har en mjuk och mogen doft av tobak
och örtkryddor. Mycket frukt finns kvar trots den höga
åldern.
Smaken är också riktigt mogen och rund med tobak,
lakrits, örter och mörka bär. Vinet är medelfylligt och
tanninerna så mjuka att det känns som att dricka sammet.
2003 var en sommar med rekordhöga temperaturer
i hela Europa. Benoit Richet berättar att detta vin var
tungt och klumpigt som ungt, men det har alltså mognat
med behag. Pris: 50 Euro

Övriga viner

Sedan tio år producerar man ett rött andravin på vingården, Les Restanques de Pibarnon. Rankorna till det
vinet är yngre än tjugo år och växer på jord med mindre
kalksten och mera lera. 2011:an håller 70 procent mourvèdre och 30 procent grenache och blir drickfärdigt tidigare än toppvinet Château de Pibarnon. Pris: 19.50 Euro
Dessutom produceras ett ljust laxrosa rosévin, Château de Pibarnon Rosé. Jag provar 2014 som är fylligt för
att vara en rosé och har en kraftfull smak av röda bär och
örter. Ett vin av 60 procent mourvèdre och 40 procent
cinsault att dricka till mat. Pris: 20 Euro
Gårdens vita vin Château de Pibarnon Blanc 2014 är
gjort av en blandning på druvor med en bas på 50 procent av clairette som ger vinet blommighet, 35 procent
bourbolenc för fruktighet och resten roussanne för elegans. Årgång 2014 gav ett fylligt och smakrikt vin med
en riktigt bra syra. Pris: 24 Euro

vinjournalen
GODINGAR SOM STICKER UT
Så var det dags igen för nya viner i det fasta sortimentet. Som vanligt känns
många av vinerna tämligen likgiltiga. Men också som vanligt finns det en
del mer personliga viner man gärna tittar närmare på.
När vi ser Priorat i vinsammanhang tänker nog många på de olika
clos-viner som skapades för första gången i slutet på 80-talet. Namn som
Clos Mogador och Clos Dofi klingar säkert bekant. Det var herrarna Rene
Barbier och Alvaro Palacios som stod bakom dem och satte Priorat på
vinkartan.
Priorat har ett rätt extremt klimat till följd av bergigt landskap, lite
vatten, kalla vindar från norr och varma uttorkande vindar från söder.
Lägg därtill att sommarmånaderna gärna visar på över 35 grader så är det
inte svårt att förstå att vi pratar om ett område med låga skördeuttag och
rejäl kraft i vinerna. I början gick kraften ut över balansen i vinerna men
man har sedermera lärt sig och många viner visar nu mer av elegans och
finess utan att för den skull ha förlorat kraften.
Vid sidan av de stora namnen så finns här några hundra mindre kända
producenter. Den här månaden träffar vi på Jordi Aixalà som håller till
i byn Torroja och jobbar enligt biodynamiska principer. Han gör 4 olika viner och månadens vin är det han började sin vinmakarkarriär med
2005. Vinet är gjort på en blandning av garnatxa och carinyena och heter

Pardelasses av årgången 2013. Det känns tätt, mörkfruktigt med balanserade fat och har en varm skön avslutning. För 229 kr är det ett av de bättre
köpen denna månad. Pardelasses är namnet på vingården och betyder
vingården som är svår att nå. Till en början var den bara uppnåelig med
hjälp av åsnetransport.
En annan liten familjeägd egendom som inte heller har hållit på särskilt
länge är Forester Vineyards längst upp i norra delen av Margaret River. De
startade 2002 och kvaliteten har gått stadigt uppåt. De strävar efter att vara
ambassadörer för vad Margaret River kan åstadkomma och synes lyckas
rätt bra med det. Huvudbyggnaden på egendomen är inspirerad av de stora
slotten i Loire, men vinet är mer typiskt Margaret River än vinerna från
Loire. Till en del har det säkert att göra med att egendomen är omgärdad
av eukalyptusträd vilket går igen i doft och smak tillsammans med ren fin
svartvinbärsfrukt. Vinet är gjort på mestadels cabernet sauvignon men
man har kompletterat med några procent cabernet franc och petit verdot.
Till sist vill jag lyfta fram det söta Château la Variere Le Savetier 2014
från Coteaux du Layon. Ett trevligt, typiskt sött och gott vin som kommer
på behändig halvflaska och precis i tid till sommarens bärdesserter.
Hoppas du hittar något som passar din smak!
Johan Tarmet

NYA VINER I JUNI
Mousserande viner
14
=
159:-

9
69:-

Monte Rossa Rosé
Monte Rossa, Franciacorta, Italien
7615, The Wine Agency Sweden
Öppen, fruktig doft med röda bär, apelsin, persika och liten
mineralton. Torr smak med pigg attack, nyanserad mitt
med ganska krämig mousse, stram syra, bra längd och rent
slut med inslag av citrus.
Julia & Navinès Cava Semi Seco
1+1=3 U Mes U Fan Tres, Cava, Spanien
7613, Giertz Vinimport
Enkel, lite jordig doft med inslag av gula frukter. Lätt,
halvtorr, fruktig, okomplicerad smak med mjuk mousse och
bra syra.

Vita torra viner
11
80:-

2015 Jacob’s Creek Lighter Alcohol Pinot Grigio
Jacob’s Creek Wines, South Eastern Australia,
Australien
6347, Pernod Ricard Sweden
Ung, fruktig, äpplig doft. Ganska lätt, torr, fruktig smak med
trevlig, syra, bra balans och fin renhet.

2015 Santa Digna Muscat Sauvignon Blanc
9
Miguel Torres Chile, Valle del Itata, Chile
219:-/3000 ml 6229, Miguel Torres
Druvig och örtig doft inslag av apelsin, nektarin och fläder.
Torr, ganska mjuk smak med hyfsad längd och god balans.
Etiskt.
2015 Traveller’s Choice Muscadet
10
Vignobles Sourice, Frankrike
=
219:-/3000 ml 2158, Granqvist Beverage House
Ung, rättfram, fruktig doft med äpple och citrus. Lätt, torr,
aningen spritsig smak med hyfsad längd och god fräschör.
Okomplicerad men korrekt muscadet.

11
86:-

2015 Vallée des Rois Sauvignon Blanc Chardonnay
Domaines Pierre Chavin, Val de Loire, Frankrike
2347, The Wine Team Juncta Valenta
Ung, fruktig, örtig doft med äpple, krusbär och nässlor. Torr,
fruktig, lite kantig smak med viss intensitet och ung syra.

12
100:-

2015 Château de la Violette Les Abymes
Domaine du Château de la Violette, Savoie, Frankrike
2168, Trans Nordic Selections
Återhållen, ung, fruktig doft med persika, gult äpple och
lite viol och mineral. Gansla lätt, torr, ung, fruktig smak med
bra längd, stram syra och rent slut med inslag av citrus.

12
=
79:-

2015 Crudo Catarratto Zibibbo Organic
Cantine Colomba Bianca, Terre Siciliane, Italien
4993, Oenoforos
Ung, fruktig doft med vinbär, krusbär och citrus. Medelfyllig, rik, fruktig och ganska bred smak med god kropp, bra
balans med redan integrerad syra, fin längd och kryddig
avslutning. Ekologiskt.

12,5
109:-

2015 La Sabbie dell’Etna
Firriato, Etna Bianco, Sicilien, Italien
2372, Chris-Wine
Ung doft med äpple och andra gula frukter. Medelfyllig,
torr, fruktig, något sträv smak med balanserad syra, god
längd och avvägt slut. Mix av carricante och catarratto.

2015 Pata Negra Apasionado Verdejo Sauvignon Blanc
10
J Garcia Carrion, VdlT Castilla, Spanien
=
199:-/3000 ml 2127, Prime Wine Sweden
Ung, äpplig och örtig doft med inslag av nässlor och
svartvinbärsblad. Medelfyllig, torr, fruktig och balanserad
smak med god kropp, bra syra och viss tyngd.

11
=
64:-

2015 Nivei Blanco
Bodegas Proelio, Rioja, Spanien
2184, Brandpartners
Ung, neutral doft med inslag av gula äpplen och dito
plommon. Medelfyllig, torr smak med fruktig kropp, lite
kryddiga aromer, balanserad syra och schysst längd.

11
=
69:-

Leva Rheinhessen
Weinkontor Westhofen, Rheinhessen, Tyskland
2772, Giertz Vinimport
Ung, rättfram, äppelfruktig doft. Lätt, halvtorr, fruktig smak
med fin syra, bra längd och god balans.
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13
=
99:-

2015 Groh Organic Grauburgunder Trocken
Weingut Groh, Rheinhessen, Tyskland
5551, Miguel Torres
Ung doft med kryddor, persika och aprikos i tonerna.
Medelfyllig, torr, fruktig smak med rätt bra kropp, god
struktur med fin syra, oantastlig längd och fast slut. Ungt
vin med korrekt druvkaraktär.

13,5
149:-

2015 Dreissigacker Riesling Alte Reben
Weingut Dreissigacker, Rheinhessen, Tyskland
5823, Bornicon & Salming
Ung, fruktig, lite blommig rieslingdoft med visst djup och
toner av gula och gröna äpplen, lite persika och citrus
Medelfyllig, torr, fruktig och lite jordig smak med ännu
unga aromer, bra längd och ren, äpplig syra.

14
=
139:-

2014 Jurtschitsch Langenlois Riesling
Weingut Jurtschitsch, Kamptal, Österrike
2939, Enjoy Wine & Spirits
Fruktig doft med äpple, päron, persika, lite mineral och
gummi. Medelfyllig, torr, fruktig smak med pigg attack,
nyanserad mitt med frisk syra, riktigt bra längd och rent
slut med päron och citrus. Ekologiskt.

13
=
99:-

2014 The Econic Chardonnay
Bonterra Vineyards, Kalifornien, USA
6716, VCT Sweden
Öppen, fruktig och rostat ekig doft med persika, gula plommon, smör och vanilj. Medelfyllig, torr, avrundad smak med
god kropp, balanserad syra, sammansatta aromer med riktigt
bra längd och en lite ekig beska som växer fram efterhand.

12
=
89:-

2014 Prohibition
Cascade Creek Winery, Washington State, USA
6726, Mondo Wine Sweden
Öppen, fruktig och ganska utvecklad doft med fina nyanser
av äpple, persika, citrus och blommor. Medelfyllig, halvtorr,
fruktig smak med fin syra, bra längd och rent slut. Blend av
riesling, chardomnnay och muscat.

Vitt sött vin
15
=
99:-/375 ml

2014 Château la Varrière Le Savetier
Coteaux du Layon, Loire, Frankrike
2200, Quaffable Wines Sweden
Fruktig doft med persika, gula plommon, bokna äpplen,
päron, honung, vax och mineral. Medelfyllig, söt, len och
fruktig smak med nyanserade aromer, integrerad, bra syra,
utmärkt längd och avrundat slut med liten beska.

2015 Rosas Organic Rosé
9
Dominio de Punctum, VdlT Castilla, Spanien
199:-/3000 ml 2551, Enjoy Wine & Spirits
Avrundad, fruktig doft med röda bär och lite kryddor. Torr,
fruktig smak med viss kropp, god syra, liten strävhet och
värme. Ekologiskt.

8
69:-

2015 Gallo Family Vineyards White Grenache
E&J Gallo, Kalifornien, USA
6394, Spendrups
Avrundad, bärig doft och lätt, söt, fruktig smak med behagliga syror. Till enkla bärdesserter.

2015 Zweigelt Rosé
10
Winzer Krems, Niederösterreich, Österrike
179:-/2000 ml 2909, Granqvist Beverage House
Ung, bärig, rättfram doft och lite lätt, frisk, fruktig smak
med hyfsad längd. Rent och okomplicerat.

Röda viner
12
=
80:-

2015 Zuccardi Serie A Bonarda Organic
La Agricola, Mendoza, Argentina
6588, Fondberg
Fruktig doft med körsbär, skogsbär och lite fat i tonerna.
Medelfyllig, rik, fruktig och rätt sträv smak med fin syra,
ganska sammansatta aromer med bra längd och avvägt
slut med liten, pikant bitterhet.

2015 Ballast Stone
10
Shaw Family Vintners, South Eastern Australia,
=
229:-/3000 ml Australien
6296, Kiviks Musteri
Fruktig doft med plommon, lakrits och mörka bär. Medelfyllig, rik, fruktig smak med god struktur och tydlig alkoholvärme. Blir bra på parkbänken om höstkvällarna.

15
=
179:-

2014 Forester Estate Cabernet Sauvignon
Margaret River, Australien
6486, People Wine
Fruktig doft med svarta vinbär, blåbär, örter ek och
cedertoner. Medelfyllig, rik, fruktig smak med avrundad
början, uppstramande mitt med god strävhet, fin syra
och sammansatta aromer med tilltagen längd samt varm
avslutning.

10
=
65:-

2014 Terra Tangra Cabernet Sauvignon Merlot
Cabernet Franc
Terra Tangra, Trakien, Bulgarien
2822, The Wine Team Juncta Valenta
Syltig doft med inslag av svarta vinbär, plommon och örter.
Medelfyllig, tydligt sträv, varm, fruktig och fatig smak med
god syra. Robust.

Roséviner
12
119:-

2015 Patriarche Bourgogne Rosé
Patriarche Père & Fils, Frankrike
5486, Domaine Wines Sweden
Liten, ung doft med röda vinbär, lingon och jordgubbar.
Lätt, fruktig, lite mineralig smak med goda, rena syror, bra
längd och fin balans. Rosé med viss elegans.

10
=
59:-

12
=
79:-

Côté Mas Rosé Organic
Jean-Claude Mas, Pays d’Oc, Frankrike
2282, Domaine Wines Sweden
Blommig doft med inslag av röda bär. Knappt medelfyllig,
rättfram, fruktig smak med friska syror och schysst längd.
Ekologiskt.

2015 Luis Felipe Edwards Pinot Noir
Valle Central, Chile
6238, Rewine
Ung, okomplicerad, rödbärig doft. Medelfyllig, fruktig smak
med god kropp, angenäma syror och hyfsad längd med
röda bär i tonerna.

12
=
89:-

10
75:-

2015 La Galope Rosé
Enoterra, Côtes de Gascogne, Frankrike
2258, Enoterra
Blyg doft med röda bär och lätt, fruktig smak med aningen
kärva syror och måttlig längd

2015 Indomita Gran Reserva Cinsault País
Viña Indomita, Valle del Itata, Chile
6584, Prime Wine Sweden
Ung, syltig, bärig doft med inslag av blåbär, hallon och
körsbär. Medelfyllig, god, fruktig smak med avrundad
strävhet, bra syra, fin längd med lite syltiga bäraromer och
varm avslutning.

13
=
129:-

12
=
89:-

2015 Fontanafredda Rosato Langhe
Italien
2318, Enjoy Wine & Spirits
Ung, fruktig doft med röda körsbär, röda bär och plommon
i tonerna. Medelfyllig, fruktig smak med god struktur, liten,
pikant bitterhet och bra längd.

2014 Clos des Roques
Minervois La Livinière, Frankrike
2128, Philipson Söderberg
Fruktig och ekig doft med mörka bär, körsbär, plommon,
lite örter, pinje och choklad. Medelfyllig, rik, fruktig smak
med en del örtiga inslag, god strävhet, fin syra, riktigt bra
längd och fast slut med inslag av fat. Ekologiskt.

18
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13,5
+
99:-

2013 I Sassi Rosso Piceno Superiore Organic
Umani Ronchi, Italien
4992, Enjoy Wine & Spirits
Utvecklad doft med röda körsbär, skogsbär, fat och lite
läder i tonerna. Medelfyllig, god, fruktig, utvecklad och
sammansatt smak med bra syror i strukturen och rent slut.

12
149:-

2013 Noceto Michelotti Barbera d’Asti Nizza
Italien
4995, Carovin
Utvecklad doft med blåbär, körsbär och ek. Medelfyllig,
alkoholvarm, fruktig och fatig smak med spetsig syra, ekiga
tanniner och lite eldigt slut. Disharmoniskt.

13,5
+
119:-

2013 Cannonau di Sardegna Riserva
Tenuta Sella & Mosca, Italien
2004, Matric Italgross
Trevligt utvecklad doft med röda bär, plommon, torkad
frukt, lite svamp, örter och rostade fat. Medelfyllig, varm,
fruktig smak med bra tanninstruktur, liten rondör i kroppen,
fin syra och fullt anständig längd.

14
99:-

13
=
99:-

2015 Atlántico Sur Tannat Reserve
Establecimiento Juanico, Canelones, Uruguay
6335, Chris-Wine
Opak, svartblåröd färg. Återhållen, ung doft med plommon,
mörka bär, lakrits, läder och tjära i tonerna. Drygt medelfyllig,
innehållsrik, fruktig och druvtypiskt sträv smak med bra
syra, sammansatta aromer med riktigt bra längd och varm,
stadig avslutning.
2014 Noble Wines 667 Pinot Noir
Monterey, Kalifornien, USA
6611, Enjoy Wines & Spirits
Varm, fruktig doft med röda körsbär, hallon, rostad ek och
lite kryddor. Medelfyllig, fruktig smak med strävhet, rund
kropp, ren och balanserad syra, bra längd och tung, lite väl
eldig avslutning med 14,5 % alkohol.

SMÅPARTIVINER 3 JUNI
Mousserande viner

2015 Botánico
9
Bodegas Gardel, VdlT Castilla, Spanien
=
189:-/3000 ml 2366, Sigva Partners
Återhållen, fruktig doft med björnbär, plommon och mörka
bär. Medelfyllig, fruktig, ung smak med lite torr strävhet,
god syra, hyfsad längd och viss värme. Blend av tempranillo
och syrah. Ekologiskt.

15
=
239:T6

2010 Jansz Tasmania Vintage
Jansz Tasmania, Tasmanien, Australien
97723, Vinunic
Trevligt utvecklad doft med äpple, persika, melon, bär, bröd
och citrus. Torr, rik, utvecklad smak med god mousse, nyanserade aromer, riktigt bra längd, fint balanserad syra och
rent, fast slut. Blend av pinot noir och chardonnay. 900 fl.

15
=
229:-

2013 Pardelasses
Jordi Aixalà I Jansan, Priorat, Spanien
2725, Amka Vinimport
Varm, fruktig doft med plommon, blåbär och andra mörka
bär, fat, örter och lakrits. Drygt medelfyllig, rik, varm, fruktig
smak med täta tanniner, bra syra, utmärkt längd med komplexa aromer och fokuserad avslutning med liten mineralsälta.
Cuvée av lika delar garnatxa och samsó. Ekologiskt.

16
449:-

2006 Dehours Lieu-dit Brisefer Extra Brut
Champagne Dehours, Champagne, Frankrike
91325, Enjoy Wine & Spirits
Stor, utvecklad doft med äpple, persika, bröd, citrus och
mineral. Medelfyllig, utvecklad smak med rik mousse,
nyanserade aromer med utmärkt längd, god balans med
bra syra och stramt slut med liten beska. Vingårdsbubbel av
chardonnay från byn Mareuil le Port i Marnedalen. 380 fl.

13
=
99:-

2010 Conde del Real Agrado Reserva
Viñedos de Alfaro, Rioja, Spanien
2756, Theisvine
Utvecklad doft med plommon, syltade jordgubbar, ek,
vanilj, dill och choklad i tonerna. Medelfyllig, utvecklad
och sammansatt smak med tydlig, lite torr tanninstruktur,
bra syra, tilltagen längd och varm avslutning. Rioja i lite
robustare stil.

12,5
+
79:-

2014 Casa los Frailes
Valencia, Spanien
2031, Johan Lidby Vinhandel
Fruktig doft med körsbär, plommon, trädgårdshallon och
ek. Medelfyllig, rik, fruktig smak med rätt rund kropp, god
strävhet, bra syra och viss värme i avslutningen. Cuvée av
garnacha, monastrell och syrah. Ekologiskt.

10
67:-

2015 Zafrica Game Reserve Merlot
Leeuwenkuil, Western Cape, Sydafrika
12120, The Wine Team Juncta Valenta
Fruktig, något rökig doft med plommon, skogsbär och lite
örter. Medelfyllig, fruktsöt smak med goda syror och hyfsad
längd.

12
=
76:-

14
+
99:-

2015 Origin Cabernet Sauvignon Pinotage
Sustainable Wines, Western Cape, Sydafrika
2165, Origin Nordic
Öppen, ung, fruktig doft med svarta vinbär, örter och
bakelit. Medelfyllig, rik, fruktig och strukturerad smak med
ganska sammansatta aromer, bra längd och viss alkoholvärme.
2015 Oudeskip Reserve Mourvedre
Zorgvliet Wines, Western Cape, Sydafrika
6648, Kiviks Musteri
Varm doft med björnbär och andra mörka bär, plommon,
örter och ek. Drygt medelfyllig, rik, varm, fruktig smak med
god kropp, tät tanninstruktur, sammansatta aromer med
riktigt bra längd och stadigt slut. Bra druvkaraktär.

T7
16,5
549:-

T5
17
505:-

2002 Mailly Exception Blanche Grand Cru Blanc de
Blancs
Champagne, Frankrike
95316, Netterberg & Co
Stor, mogen doft med persika, äpple, blond apelsin, bröd
och mineral. Torr, rätt fyllig smak med yvig mousse, bred
struktur, bra, balanserad syra, utmärkt längd med nyanserade aromer och rent slut. Ovanligt kraftig chardonnayskumpa, kommer från pinot noir-byn Mailly. 1512 fl.
2008 Veuve Clicquot Vintage Brut
Champagne, Frankrike
97722, Moët Hennessy Sverige
Stor, utvecklad doft med röda bär, rött äpple, persika, bröd,
apelsin och mineral. Medelfyllig, torr, bred, utvecklad och
komplex smak med god, krämig mousse, rund kropp, bra
syra och utmärkt längd. Pinotdominerat vin från högklassig
årgång. 2400 fl.

T5

Vita torra viner
14
=
149:-

2015 Mendel Semillon
Bodega Mendel, Mendoza, Argentina
97971, Handpicked Wines Sweden
Fruktig, ung doft med inslag av persika, gult äpple, melon
och fat. Medelfyllig, torr, rik, fruktig smak med fin kropp,
god balans med bra syra och fin längd med unga aromer
och liten, ekig kryddighet. 1200 fl.

T5

12
139:T5

2014 Swan Bay Chardonnay
The Scotchmans Hill Group, Geelong, Western
Australia, Australien
99335, Divine
Avrundad, fruktig doft med persika, melon och ek. Medelfyllig, fruktsöt smak med inslag av fat, balanserad syra,
någorlunda längd och viss värme. 1800 fl.
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14,5
=
175:T6

2014 Yalumba Eden Valley Roussanne
South Australia, Australien
99106, Vinunic
Trevligt utvecklad doft med persika, aprikos, blommor och
milda kryddtoner. Medelfyllig, rik, fruktig och avrundad
smak med god kropp, inslag av fat, fin, balanserad syra, bra
längd och varmt, kryddigt slut. 600 fl.

15,5
+
199:-

2013 Riesling Grand Cru Schoenenbourg
Dopff au Moulin, Alsace Grand Cru, Frankrike
90070, Valid Wines Sweden
Stor, fruktig doft med grönt äpple, persika, melon, citrus
och mineral i avrundade toner. Medelfyllig, torr, fruktig och
trevligt utvecklad smak med nyanserade aromer, utmärkt
längd, fin, ren syra och bra balans i behärskat stram stil.
Gott nu och flera år till. 1800 fl.

T5

15
=
179:T6

2014 Clos Floridène
Denis Dubourdieu, Graves, Frankrike
94100, janake wine group
Smått utvecklad doft med fläder, grönt äpple, ek och mineral. Medelfyllig, torr, fruktig och örtig smak med framväxande mineralkaraktär, ännu lite kantig syra, god längd och
rent slut med citrus och mineral. Cuvée av sauvignon blanc
och semillon. 600 fl.

14,5
+
159:-

2014 Mâcon-Charnay Vieilles Vignes
Domaine Cordier, Frankrike
90025, Tryffelsvinet
Fruktig, något utvecklad doft med inslag av äpple, persika,
mineral, fat och smör. Medelfyllig, torr, fruktig och balanserat ekig smak med ren, god syra, mycket bra längd och gott
slut med citrus, äpple och mineral. Bra karaktär. 2400 fl.

T5

15
=
185:-

2014 Mâcon Milly-Lamartine Clos du Four
Domaine Cordier, Frankrike
95703, Tryffelsvinet
Öppen, fruktig doft med persika, gula äpplen, blond apelsin, ek, smör och vanilj. Medelfyllig, torr, rik och avrundad
smak med god kropp, bra syra, fin balans och tilltagen
längd med frukt, mineral och ek. 840 fl.

T6

14
219:T7

2012 Côtes du Jura Les Sarres Savagnin
Maison Rijckaert, Frankrike
95226, Johan Lidby Vinhandel
Utvecklad doft med gula och gröna äpplen, citrus, mineral
och liten fatton. Medelfyllig, torr, utvecklad och väl samlad
smak med äpple och kryddor i tonerna, riktigt bra längd
och stramt slut med fin frukt. 360 fl.

15
+
169:T6

2015 Assyrtiko by Gaia Wild Ferment
Gaia, Santorini, Grekland
95369, Quaffable Wines Sweden
Öppen, ung, fruktig doft inslag av äpple, persika och
mandel. Medelfyllig, torr, rik, fruktig och välstrukturerad
smak med god koncentration, liten strävhet, frisk syra och
rent, fast slut. Tilltalande vin från 80-åriga, rotäkta stockar.
1800 fl.

15,5
299:-

2013 Cloudy Bay Te Koko Sauvignon Blanc
Cloudy Bay, Marlborough, Nya Zeeland
99332, Moët Hennessy Sverige
Öppen, fruktig och örtig doft med inslag av ek och vanilj.
Medelfyllig, torr, rik och sammansatt smak med god kropp,
liten, ekig strävhet, bra syra och utmärkt längd. 360 fl.

14
=
159:-

T5

13,5
=
135:T5

2014 Mandolás Tokaj Oremus
Tokaj Oremus, Ungern
90261, janake wine group
Något utvecklad doft med persika, moget äpple, liten
gräston och fat. Medelfyllig, torr, fruktig smak med rätt
sammansatta aromer med inslag av fat, fin längd, bra
balans och liten beska i avslutet. 900 fl.

15
355:T7

2013 SCV Antonio Mountain Vineyard Chardonnay
Sonoma Coast Vineyards, Sonoma Coast,
Kalifornien, USA
99150, Terriﬁc Wines
Stor, ekig doft med inslag av persika, melon, ananas och
vanilj. Drygt medelfyllig, torr, rik, fruktig och ekig smak med
liten strävhet, balanserad syra och varmt slut. 180 fl.

14
225:-

2014 K Art den Hoed Viognier
Charles Smith Wines, Walla Walla Washington, USA
99563, Handpicked Wines Sweden
Öppen, fruktig och blommig doft med inslag av persika
och aprikos. Drygt medelfyllig, rik, fruktig smak med rund
kropp, infattad syra, bra längd och eldig avslutning. 900 fl.

T6

15
=
179:T7
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2015 Vallado Prima
Quinta do Vallado, Douro, Portugal
99565, Portofoliowines
Ung doft med persika, päron, apelsin och lite kryddor.
Torr, fruktig och väl samlad smak med stram syra, fin längd
och liten beska i avslutningen. Fräscht, lite lättare vin av
moscato. 1200 fl.
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2014 Grüner Veltliner Loiserberg
Weingut Jurtschitsch, Kamptal, Österrike
95224, Enjoy Wine & Spirits
Fruktig doft med äpple, päron, grapefrukt och lite kryddor
bland tonerna. Medelfyllig, torr, fint fruktig och sammansatt smak med pigg attack, intensiv mitt med uppstramande
syra och rent, fast slut. 600 fl.

Vita söta viner
13
=
99:-

2015 Moscato d’Asti
Prunotto, Italien
99142, Sigva
Druvig doft med päron, apelsin och blommor. Lätt, söt,
rättfram, bubblig smak med behaglig syra, fin längd och
mjuk avslutning. 2400 fl.

T5

15
=
196:-

T6

2003 Wehlener Sonnenuhr Riesling Spätlese
Weingut Heribert Kerpen, Mosel, Tyskland
91225, VinTillMat i Väst
Utvecklad rieslingdoft med gummi, petroleum gröna äpplen, päron, persika och lime. Medelfyllig, söt, god, utvecklad
och komplex smak med len textur, utmärkt längd, ren och
fint integrerad syra, bra balans och mjukt, gott slut. Perfekt
att dricka nu, utan mat. 900 fl.

Roséviner
11
129:T5

2015 Sancerre Rosé
Jean Demont, Sancerre, Frankrike
95010, Quaffable Wines Sweden
Öppen, fruktig, lite oren doft med jordgubbar och hallon.
Knappt medelfyllig smak med slank kropp, liten strävhet,
bra syra och störande besk avslutning. 3600 fl.

13
155:T6

2015 Rosé Bonbon
Domaine des Diables, Côte de Provence SainteVictoire, Frankrike
99324, Picky Drinks
Stor, ung, lite artificiell doft med hallonkarameller, körsbär
och plommon. Medelfyllig, fruktig smak med avrundad
början, trevlig kropp, liten strävhet, frisk syra och bra längd.
1200 fl.

T7

13
159:T5

2015 Saar Riesling
Weingut Van Volxem, Mosel, Tyskland
95022, Prime Wine Sweden
Purung, fruktig doft med gröna äpplen, päron och citrus i
dragen. Lätt, torr, fruktig och intensiv smak med unga aromer,
ren, stram syra och lång avslutning med äpple, citrus och
mineral. Vinner på att sparas några år. 1800 fl.

FYND

DINA VINER 1609

FYND!

ALLT OM VIN NR 3 2016

4+

vinunic.se

ANDERS RÖTTORP,
DUO 6/2 2016

Nr 2770. GR-174. Rött vin från Priorat. 145 kr.
Alkoholhalt 15%. Vinet hittas i Spanienhyllan.

Hälften av alla som
drunknar har alkohol i blodet
MUNSKÄNKEN NR 4 2016

21

13
149:T6

2015 Domaine Sainte-Foy Réserve Privée
Côte de Provence, Frankrike
95025, Ofwerman Imports
Fruktig doft med körsbär, hallon och jordgubbar i varma
toner. Varm, fruktig smak med sammansatta aromer, god
struktur med mogna syror och tung, eldig avslutning med
14,5 % alkohol. Rosévin för kalla vinterdagar. 2400 fl.

13
199:T6

2014 Montes Outer Limits Cinsault
Montes, Valle del Itata, Chile
92137, Quaffable Wines Sweden
Öppen, fruktig och syltig doft med mörka bär och örter.
Medelfyllig, fruktsöt smak med god strävhet, bra syra, fin
kropp och schysst längd med mörkbäriga aromer. Småtrevligt vin till vrickat pris. 360 fl.

13
=
119:T5

2015 Langhe Rosato
Josetta Safﬁrio, Italien
94985, Tryffelsvinet
Fin, ung doft med körsbär, blåbär, hallon och nypon bland
tonerna. Pigg, fruktig smak med liten sötma i attacken, rätt
strama syror i mittpartiet och gott slut med liten, positiv
beska. Trevlig rosé av nebbiolo. 6000 fl.

16
549:T7

12
119:T6

2015 Georg Breuer Spätburgunder Rosé
Rheingau, Tyskland
90519, Vinunic
Ung, blyg, bärig doft med hallon, smultron och röda vinbär
i tonerna. Lätt, ung, fruktig smak med unga, bäriga aromer,
bra längd och frisk, lite väl hög syra. 1500 fl.

2011 Montes Alpha M
Montes, Colchagua, Chile
91212, Quaffable Wines Sweden
Djup doft med plommon, mörka bär, ek, choklad och lite
örter i tonerna. Ganska fyllig, rik och utvecklad smak med
god kropp, tydlig tanninstruktur, bra syra, ordentlig längd
med sammansatta aromer och varm avslutning. Cabernetdominerad bordeauxblend. 120 fl.

15
=
229:-

2010 Château de Lamarque
Haut-Médoc, Frankrike
93601, Enjoy Wine & Spirits
Fint utvecklad doft med svarta vinbär, blåbär, blå plommon,
örter, ny ek och choklad. Medelfyllig, god, utvecklad smak
med komplexa aromer, bordeauxsträv struktur, mycket bra
längd och fast slut med värme. Kan sparas ytterligare några
år. 2400 fl.

Röda viner
14,5
=
169:-

2013 Mendel Malbec
Bodega Mendel, Mendoza, Argentina,
90074, Handpicked Wines Sweden
Utvecklad doft med plommon, blåbär, viol, ek och läder.
Medelfyllig, rik, fruktig smak med god kropp, nyanserade
aromer, bra strävhet, fin syra och varm avslutning. 1200 fl.

T5

15
=
179:-

T5

16
399:T7

2013 El Porvenir
El Porvenir de Cafayate, Cafayate, Argentina
99723, Arvid Nordquist Vin & Sprithandel
Stor doft med blå plommon, blåbär, björnbär, svartvinbär,
viol och ek. Rätt fyllig, rikt fruktig smak med god struktur av
mogna tanniner och fin syra, utmärkt längd med sammansatta aromer och fast slut med värme. 240 fl

15
+
169:T5

2014 Wallace
Glaetzer Wines, Barossa Valley, South Australia,
Australien
90292, Prime Wine Sweden
Stor, fruktig doft med plommon, körsbär, blåbär, gummi, ek
och vanilj. Fyllig, rik, fruktig smak med fint infattad struktur,
mycket bra längd med komplexa aromer och varm, stöddig, pepprig avslutning. Blend med varmvuxen karaktär av
grenache och shiraz. 1800 fl.

15
=
249:-

2014 Giant Step Applejack Vineyards Pinot Noir
Innocent Bystander, Yarra Valley, Victoria, Australien
99735, Domaine Wines Sweden
Fruktig doft med plommon, syltade jordgubbar, hallon, ek
och choklad. Medelfyllig, rik, fruktig smak med bra början,
sammansatt mitt med god kropp, klara syror, riktigt fin
längd och fast slut med värme. Druvtypiskt. 360 fl.

T5

15
=
179:-

T6

13
179:T6
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2014 Mea Culpa Syrah
Giant Steps, Yarra Valley, Victoria, Australien
99467, Domaine Wines Sweden
Öppen, fruktig doft med mörka bär som blåbär, blå plommon,
svartpeppar och ek. Drygt medelfyllig, rikt fruktig smak
med god attack, nyansrik mitt med klara syror, utmärkt
längd och ren, pepprig avslutning med blåbär, björnbär
och viol. Tilltalande syrahvin med svalvuxen karaktär. 240 fl.
2015 Morandé Creole
Viña Morandé, Valle del Itata, Chile
92130, Fondberg
Ung, fruktig doft md blåbär, björnbär, hallon och skumbanan. Medelfyllig, fruktig, okomplicerad smak med unga
syror och hyfsad längd. Cuvée av cinsault och païs. 360 fl.
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2013 Fleurie Les Hauts de Py
Villa Ponciago, Fleurie, Frankrike
95405, Mondo Wine Sweden
Smått utvecklad doft med körsbär, hallon, plommon och
björnbär bland tonerna. Medelfyllig, utvecklad smak
med fint fruktig attack, nyanserad mitt med god strävhet,
spänstig syra, väl tilltagen längd och rent, gott slut. 1200 fl.

T5

15
=
247:-

2014 Côte de Nuits Villages
Maison Ambroise, Frankrike
95338, Otto Suenson & Co
Återhållen, fruktig doft med skogsbär, plommon, ek och
liten örtighet. Medelfyllig, god, fruktig smak med bra
tanninstruktur, fin, ren syra och mycket bra längd med
nyanserade bäraromer och inslag av ek. Ekologiskt. 1200 fl.

T6

14
=
149:T5

2014 Mas de Libian Khayyâm
Côtes du Rhône, Frankrike
90139, Johan Lidby Vinhandel
Fruktig doft med blåbär, björnbär, plommon, örter och fat.
Medelfyllig, god, rik, fruktig smak med behärskat stram
tanninstruktur, ren och klar syra, fin längd med nyanserade
aromer och varmt slut. Cuvée av grenache, syrah och
mourvèdre. Ekologiskt. 2400 fl.

15
=
229:-

2013 Saint Joseph Terroir de Granit
Domaine Guy Farge, Frankrike
90143, Johan Lidby Vinhandel
Öppen, trevligt utvecklad doft med blåbär, blå plommon,
viol, örter, fat och lakrits. Medelfyllig, god, utvecklad smak
med fruktig början, nyanserad mitt med klara syror, mycket
bra längd och liten pepprighet i avslutningen. Klockren
syrahkaraktär. 1200 fl.

T6

16
399:-

2014 Château des Jacques Moulin-à-Vent
Louis Jadot, Moulin-à-Vent, Frankrike
95407, Vinunic
Fruktig doft med körsbär, hallon, blåbär och en del ek.
Medelfyllig, god, fruktig och fatig smak med förhållandevis
strama tanniner, frisk syra, bra balans och riktigt fin längd
med sammansatta, bäriga aromer. Gott nu och flera år till.
2400 fl.

T6

13
199:T6

2008 Pignolo
Ronchi de Manzano, Colli Orientali del Friuli, Italien
95225, Vinunic
Stor, rätt mogen doft med inslag av plommon, körsbär, fat
och läder. Drygt medelfyllig, utvecklad smak med råbarkade
tanniner, tydlig beska, god syra och dito längd med sammansatta aromer. Obalanserat. 360 fl.

16
359:-

2008 Naturalis Historia Taurasi
Mastroberardino, Taurasi, Italien
95094, Tryffelsvinet
Fint utvecklad doft med plommon, körsbär, läder, fat och
örter bland tonerna. Drygt medelfyllig, ganska mogen
smak med god, fruktig kropp, tydlig, rätt rustik tanninstruktur, bra syra och utmärkt längd med komplexa aromer
samt liten beska i avslutningen. Karaktärsfullt. 540 fl.

15,5
399:-

14
=
144:T5

2012 Di Fatto Monferrato Rosso
Tacchino, Monfarrato, Italien
95214, LB Vinimport
Öppen och utvecklad doft med körsbär, plommon, ek och
örter. Medelfyllig, rik, fruktig och utvecklad smak med rätt
täta tanniner, lite spretig syra, sammansatta aromer och lite
väl varmt slut. 3600 fl.

15
=
199:T5

14,5
=
169:-

2012 Pirochetta Vecchie Vigne
Cascina Corte, Dogliani Superiore, Italien
90420, TM Kvalitetsviner
Fint utvecklad doft med röda körsbär, hallon, röda vinbär
och fat i tonerna. Medelfyllig, god, utvecklad smak med
fruktig attack, nyanserad mitt med liten, angenäm kärvhet,
fin syra, oantastlig längd och rent, gott slut. Tilltalande vin
av dolcettodruvan. Ekologiskt. 480 fl.

2011 Tilenus Pagos de Posada
Bodegas Estefania, Bierzo, Spanien
92636, Viña Española
Varm, utvecklad doft med plommon, mörka körsbär,
blåbär, björnbär och ek. Drygt medelfyllig, rik, utvecklad
och sammansatt smak med god kropp, tydlig strävhet, fin,
mogen syra och lite tung, alkoholvarm avslutning. Robust
vin av mecíadruvan. 1200 fl.

15
=
239:T6

2014 Las Uvas de la Ira
Daniel Gómes Jiménez-Landi, Méntrida, Spanien
99486, Wine Trade Sweden
Fruktig, bärig doft med hallon, körsbär, björnbär och ek.
Medelfyllig, varm, fruktig smak med tydlig och bra strävhet,
fin, ren syra, rödbäriga aromer med god intensitet, balanserat
ekinslag och utmärkt längd. Tilltalande vin av garnacha. 400 fl.

15
299:-

2012 Celsus
Bodegas Vetus, Toro, Spanien
90277, The WineAgency Sweden
Återhållen doft med plommon, björnbär, blåbär, hallon,
rostad ek och en del örtiga drag. Fyllig, rik, fruktig smak med
stor kropp, markerad strävhet, bra syra, ordentlig längd och
varmt, stöddigt slut. Ursprungstypiskt rustikt. 360 fl.

T7

T7

14,5
=
169:-

2013 Borgogno Langhe Nebbiolo
Giacomo Borgogno, Langhe, Italien
95027, The WineAgency Sweden
Trevlig nebbiolodoft med nypon, plommon, rosor, fat, lite
tjära och viol. Medelfyllig, god, fruktig och utvecklad smak
med nyanserade aromer, tanninstram struktur, god syra,
riktigt bra längd och fast slut. Bra druvkaraktär. 6000 fl.

T5

2014 Cloudy Bay Te Wahi Pinot Noir
Central Otago, Nya Zeeland
99258, Moët Hennessy Sverige
Lite återhållen, fruktig doft med röda körsbär, hallon, plommon och ek. Medelfyllig, smak med fruktig attack, framväxande fatkaraktär i mittpartiet, ren, bra syra, utmärkt längd
och varm avslutning med kvardröjande ekaromer. 360 fl.

T6

T6

13,5
139:T5

2011 Tanca Farrà
Sella & Mosca, Alghero, Sardinien, Italien
95092, Matric Italgross
Utvecklad doft med körsbär, svartvinbär, mörka bär, lite
örter och fat. Medelfyllig, utvecklad smak med strävhet och
tydlig syra, god längd med sammansatta aromer och torrt
slut. Sardisk tolkning av cabernet sauvignon. 3000 fl.

13
=
119:T5

2015 Leeuwenkuil Cinsault
Swartland, Sydafrika
90084, Prime Wine Sweden
Ung, fruktig doft med blåbär och björnbär bland tonerna.
Medelfyllig, avrundad, fruktig smak med god kropp, schysst
längd och bra balans med liten, fin strävhet och bra syra.
Okomplicerat. 1800 fl.

14
169:T5

2012 Versace Nero d’Avola
Feudi del Pisciotto, Terre Siciliane, Italien
95322, Wicked Wine Sweden
Utvecklad, lite syrlig doft med körsbär, röda bär och
mineral. Medelfyllig, utvecklad smak med strama tanniner,
spänst i syran och bra längd med sammansatta aromer.
1800 fl

14
=
149:-

2013 Bogle Old Vine Zinfandel
Bogle Vineyards, Kalifornien, USA
99278, Divine
Varm, syltig och lite kryddig doft med inslag av björnbär,
hallon och fat. Drygt medelfyllig, avrundad, varm, fruktig
och sammansatt smak med god längd och balans. Druvtypiskt. 2400 fl.

14
179:T6

2001 Buriano Cabernet Sauvignon
Cocca di Castagnoli, Toscana, Italien
95082, Gullberg by Stockwine
Mogen doft med svarta vinbär, plommon, torkad frukt,
örter och ek. Drygt medelfyllig, rik, mogen och komplex
smak med rätt torra tanniner, god syra, måttlig längd och
undflyende avslutning. 1200 fl.

14
229:T6

2011 Cultus Boni Chianti Classico Riserva
Badia a Coltibuono, Italien
95155, Hjo Grosshandel
Öppen och utvecklad doft med körsbär, hallon, ny ek,
choklad och lite läder i tonerna. Medelfyllig, varm, utvecklad och tydligt strukturerad smak med torra tanniner,
sammansatta aromer, tilltagen längd och tung avslutning
med 15 % alkohol. Robust. 900 fl.

15
319:-

2011 Rippon Mature Vine Pinot Noir
Rippon Vineyard & Winery, Central Otago,
Nya Zeeland
99066, Fine Wines Sweden
Utvecklad pinotdoft med syltade jordgubbar, plommon,
ek, kexchoklad och någon örtighet. Medelfyllig, utvecklad
och sammansatt smak med god början, fruktig kropp,
uppstramande syror och varm avslutning med mer ek än
frukt. 180 fl.

T7

T5
14,5
249:T6

2013 Old Vine Zinfandel
Bedrock Wine, Kalifornien, USA
99348, Brix Wine Consultants
Stor, varm, utvecklad doft med plommon, björnbär, kryddor
och fat. Ganska fyllig, mycket rik, fruktig smak med bra
kropp, lite hård strävhet, bra syra, fin längd och varmt slut.
480 fl.

16
=
299:-

2013 Cristom Mount Jefferson Cuvée Pinot Noir
Cristom Vineyards, Willamette Valley, Oregon, USA
95544, Fine Wines Sweden
Fruktig och utvecklad doft med hallon, smultron, röda
körsbär, rostad ek och choklad. Medelfyllig, fint fruktig
smak med god början, nyanserad mitt med fin intensitet,
klara syror, utmärkt längd och klockrent slut. Tilltalande
oregonpinot. 360 fl.

T7
16,5
499:-

2013 Résonance Pinot Noir
Résonance Vineyards, Yamil-Carlton, Oregon, USA
90281, Vinunic
Trevligt utvecklad doft med jordgubbar, hallon, plommon,
ek och choklad. Medelfyllig, fruktig, välstrukturerad och
sammansatt smak med tydlig strävhet, bra balanserad syra,
framväxande fatkaraktär och fast slut. Lagras 4-6 år. 120 fl.

T7
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Starkviner
15,5
159:-

Tio Pepe Fino En Rama
Gonzalez Byass, Jerez, Spanien
95028, Nigab
Öppen finodoft med mandel, nöt, kamomill, gröna oliver
och viol. Medelfyllig, torr, avrundad smak med nästan oljig
textur, bra nyansrikedom, utmärkt längd, fin, balanserad
syra och välavvägt slut med sälta och liten beska. Obegripligt
billig för innehållet. 240 fl.

T7
3 En Rama Fino de Jerez de la Frontera
16,5
Lustau, Jerez, Spanien
+
199:-/500 ml 95076, Hjo Grosshandel
Stor doft med mandel, nöt, gult plommon, boket äpple,
kamomill och mineral. Medelfyllig, knastertorr smak med
komplexa aromer, rejäl längd, god syra och stram
avslutning med liten, fin sälta. Uttrycksfull fino med spänst.
120 fl.
T7

15,5
+
199:-

T7

3 En Rama Fino del Puerto da Santa Maria
Lustau, Jerez, Spanien
95099, Hjo Grosshandel
Stor, fatig och inte helt ren doft med bokna äpplen, mandel, nöt och mineral. Medelfyllig, helt torr smak med len
textur, nyanserade aromer med utmärkt längd, balanserad
syra och varmt slut med liten sälta och fatig beska. 120 fl.

13
=
95:-

2015 Cono Sur Single Vineyard Block No 5
Quebreda Alta Chardonnay
Casablanca, Chile
6522, Spendrups
Öppen, fruktig, lite syltig doft med persika, aprikos, ek och
smör. Medelfyllig, rikt fruktig smak med god syra, integrerad ek, bra längd och viss värme i slutet. Gott men saknar
lite stringens i smaken.

13
=
94:-

2015 Château Bonnet
André Lurton, Entre-Deux-Mers, Frankrike
4151, Bibendum
Ung, fruktig doft med grönt äpple, svartvinbärsblad, lite
citrus och mineral. Medelfyllig, torr, rik, fruktig och ganska
bred smak med god kropp, bra syra, fin balans och oantastlig längd med örtiga aromer. Sauvignondominerat.

13
=
109:-

2014 Saint Bris Sauvignon Blanc
Blason de Bourgogne, Frankrike
5567, Enjoy Wine & Spirits
Rättfram, fruktig doft med inslag av grönt äpple, mineral,
örter och citron. Knappt medelfyllig, torr, frisk och fruktig
smak med fint mineralinslag, nyanser av svartvinbärsblad
och citrus och liten, trevlig sälta i slutet. Sauvignon där
mineralkaraktären skiner igenom druvditon.

15
+
169:-

2014 Chablis Premier Cru Grande Cuvée
La Chablisienne, Frankrike
6237, Vinunic
Smått utvecklad doft med inslag av gult äpple, persika, smör,
lite ek och vanilj, mineral och citrus. Medelfyllig, torr, fruktig,
nyansrik och tydligt mineralig smak fin, balanserad syra,
utmärkt längd och god sälta i avslutningen. Fin karaktär.

16
389:-

2014 Puligny-Montrachet
Vincent Girardin, Frankrike
5607, Prime Wine Sweden
Djup doft med persika, äpple, rostad ek, skirat smör, vanilj
och gott om mineraltoner. Medelfyllig, torr, rik, fruktig och
mineralig smak med gott ekinslag, aning strävhet, spänstig
syra, utmärkt längd och fast slut med frukt, ek och mineral.
Lagra gärna 4-8 år.

NYA ÅRGÅNGAR
Mousserande viner
15
289:-

2004 Beaumont des Crayères Fleur de Prestige Brut
Champagne, Frankrike
72474, Hermansson & Co
Öppen, fint utvecklad doft med bröd, bär, röda äpplen,
apelsin och mineral. Medelfyllig, torr, rik, utvecklad smak
med krämig mousse, komplexa aromer med utmärkt längd,
ren, balanserad syra och gott slut med litet mineralinslag.

13,5
+
109:-

2011 Rotari Rosé Brut
Mezzacorona, Italien
7701, Enjoy Wine & Spirits
Öppen och utvecklad doft med jordgubbar, hallon, rött
äpple, citrus och lite mineral i rena toner. Torr, rik smak med
fruktig början, nyanserad mitt med god mousse, fin syra,
riktigt bra längd och rent, gott slut.

12,5
+
79:-

2015 Muscadet de Sevre-et-Maine sur lie
Gadais Père & Fils, Frankrike
2275, Carovin
Ung doft med äpple, mandel, tång och citrus. Ganska lätt,
torr, aningen spritsig smak med fin, ren syra, bra balans och
god längd med ännu unga aromer. Fin ursprungskaraktär.

13
=
99:-

2014 Privat Brut Nature Reserva
Alta Alella, Cava, Spanien
7904, Miguel Torres
Lite utvecklad doft med gult äpple, gula plommon och vår
jord i tonerna. Torr, utvecklad och sammansatt smak med
yvig mousse, bra syra och liten jordighet. Ekologiskt.

14
=
139:-

2015 Sancerre
Domaine Michel Girard et Fils, Frankrike
2420, Vinia Sweden
Ung, fruktig och örtig doft med grönt äpple, fläder, mineral
och citrus. Medelfyllig, torr, fruktig och ännu lite kantig,
ung smak med sammansatta aromer, balanserad syra och
trevligt mineralinslag. Druvtypiskt.

14
=
139:-

2011 Graham Beck Blanc de Blancs Brut
Graham Beck, Western Cape, Sydafrika
6505, Enjoy Wine & Spirits
Utvecklad doft med gula äpplen persika, gul citrus och lite
bröd i tonerna. Torr, rik och avrundad smak med stor mousse,
tillräcklig syra och riktigt bra längd med sammansatta
aromer samt en lite jordig avslutning.

14
+
149:-

2015 Sancerre
Domaine de la Villaudière
J M Reverdy, Frankrike
5338, Winepartners Nordic
Öppen, fruktig doft med svartvinbärsblad, gröna äpplen,
päron och citrus. Medelfyllig, torr, fruktig smak med viss
densitet, sammansatta aromer, balanserad syra och lite
jordig avslutning med viss värme. Druvtypiskt.

15
=
149:-

2015 Sancerre Les Pierris
Roger Champault et Fils, Frankrike
2259, Johan Lidby Vinhandel
Öppen, ung, fruktig och mineralig doft med grönt äpple,
svartvinbärsblad och lime. Medelfyllig, torr, fruktig smak
med rik attack, sammansatt mitt med fin intensitet,
spänstig syra, riktigt bra längd och rent slut med gott om
mineral. Bra ursprungskaraktär.

Vita torra viner
13,5
+
99:-
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2015 Tahbilk Rousanne Marsanne Viognier
Nagambie Lakes, Australien
6814, Spendrups
Fruktig, lite kryddig doft med persika och aprikos bland
tonerna. Medelfyllig, torr, fruktig och trevligt nyanserad
smak med fint balanserad syra och riktigt bra längd.
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Namnet är långt,
men det säger också
mycket om vinet.
Albert Bichot

Bourgogne

Vieilles Vignes de Pinot Noir
Bourgogne är regionen med de många små vinlotterna
vars skörd ger fantastiska viner. Druvorna i detta
vin kommer från de klassiska regionerna Côte de Nuits
och Côte de Beaune.
Vieilles Vignes betyder gamla vinstockar vilka ger
vinet dess speciella aromatiska koncentration.
Pinot Noir är den svårodlade druvan som
kännetecknar de eleganta och komplexa röda
vinerna, typiska för Bourgogne.

Ny
årgång!
2013

Art.nr. 5470
Alkoholhalt 12,5 %

Bästa köp!
Allt om Vin Nr 7, 2015

185 ÅRS VINERFARENHET I BOURGOGNE

Att börja dricka i tidig ålder ökar
risken för alkoholproblem.
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14,5
=
154:-

2014 Pouilly-Fumé Les Deux Cailloux
Fournier, Frankrike
2227, Carovin
Lite utvecklad doft med gröna äpplen, fläder, päron och
citrus. Medelfyllig, torr, rik, fruktig och avrundad smak
med balanserad syra, riktigt bra längd och en del mineral i
avslutningen. Druvtypiskt.

13
+
89:-

2015 Gnarly Head Viognier
Gnarly Head Cellars, Kalifornien, USA
6381, Enjoy Wine & Spirits
Stor doft med persika, aprikos, lite viol och andra blommor.
Drygt medelfyllig, rik, fruktig smak med god, rund kropp,
väl integrerad syra, bra längd och fast slut med liten violton. Generöst och druvtypiskt.

12,5
=
79:-

2014 Mezzacorona Pinot Grigio Riserva
Trentino, Italien
2412, Enjoy Wine & Spirits
Smått utvecklad doft med persika, päron, aprikos och en
lätt kryddighet i tonerna. Medelfyllig, torr, fruktig smak
med god syra, bra längd med nyanserade aromer, liten
krämighet i strukturen och fast slut med liten sälta.

13,5
+
99:-

2015 McManis Viognier
McManis Family Vineyards, Kalifornien, USA
6290, Divine
Nyanserad doft med aprikos, persika, gula plommon, viol
och ek. Drygt medelfyllig, torr, fruktig och för druvsorten
förhållandevis stram smak med fin syra, liten strävhet och
riktigt bra längd. Druvtypiskt.

12,5
=
89:-

2015 The Crossings Sauvignon Blanc
The Crossings, Marlborough, Nya Zeeland
6276, Giertz Vinimport
Öppen, fruktig sauvignondoft med fläder och svartvinbärsblad bland tonerna. Torr, fruktig och avrundad smak med
schysst längd och god balans. Rättframt vin med tydlig
druvkaraktär.

14
=
151:-

13
=
115:-

2015 Saint Clair Riesling
Saint Clair Family Estate, Marlborough, Nya Zeeland
6456, Sigva
Fruktig doft med grönt, äpple, lime och gummi. Torr, fruktig
och rättfram rieslingsmak med liten skärpa i syran och fin
längd. Druvtypiskt.

2014 Kendall-Jackson Vintner’s Reserve Chardonnay
Kalifornien, USA
72747, Amka Vinimport
Stor doft med persikolik frukt, rostad ek, smör och vanilj.
Medelfyllig, rik, fruktig och ekig smak med liten sötma,
rund kropp, en del strävhet i strukturen, balanserad syra
och småvarm, rätt stadig avslutning. Stiltypiskt generös,
kalifornisk chardonnay.

13
=
95:-

2015 Vicar’s Choice Barrel Fermented Chardonnay
Saint Clair Family Estate, Marlborough, Nya Zeeland
2188, Sigva
Fruktig och ekig doft med gult äpple, persika och vanilj i
tonerna. Medelfyllig, torr, fruktig och avrundad smak med
god kropp, bra syra och rätt rent slut med liten strävhet
från eken. Stiltypiskt.

11
+
59:-

2015 Vidigal Vinho Verde
Caves Vidigal, Portugal
2645, TOMP Beer Wine & Spirits
Ung fruktig doft med drag av äpple, päron och lite örter.
Lätt, nästan torr, aningen spritsig, ung smak med fräsch syra
och viss nyansering i tonerna. Trevlig instegs-vinho verde.

13
=
99:-

13,5
=
115:-

13,5
=
129:-

26

2015 Leitz Eins Zwei Dry Riesling
Josef Leitz, Rheingau, Tyskland
5822, Johan Lidby Vinhandel
Ung, fruktig doft med grönt äpple, lite blommor och citrus i
tonerna. Knappt medelfyllig, torr, ung, fruktig och spänstig
smak med fin, ren syra, riktigt bra längd med ännu unga
aromer, påtagligt mineralinslag och gott slut. Druvtypiskt.
2015 Georg Breuer Riesling Sauvage
Georg Breuer, Rheingau, Tyskland
5899, Vinunic
Ung, fruktig doft med toner av äpple, persika, citron och
mineral. Knappt medelfyllig, torr, fruktig och i början avrundad
smak med fin intensitet, slank kropp, ren, god syra, fint
mineralinslag, oantastlig längd och uppstramad avslutning.
Druv- och ursprungstypiskt.
2015 Von Winning Win Win Riesling Trocken
Pfalz, Tyskland
79394, Intermondi
Ung, fruktig doft med avrundade toner av äpple, persika
och gummi, Medelfyllig, torr, god, fruktig smak med
sammansatta aromer, tilltagen längd, bra syra, fin balans
och rent, fast slut. Druvtypiskt.
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Vita söta viner
15
=
79:-/375 ml

2011 Château du Juge
Cadillac, Frankrike
4197, janake wine group
Utvecklad, lite återhållen doft med honung, persika, mandel
och aprikos i djupa toner. Medelfyllig, söt, utvecklad och
nyanserad smak med len textur, fin syra, utmärkt längd och
fast slut med liten botrytisbeska. Bra karaktär.

2013 Château du Levant,
16
Sauternes, Frankrike
+
109:-/375 ml 4153, Vinetum
Stor doft med honung, persika, aprikos, moget äpple, saﬀran
och ek. Medelfyllig, söt, rik och len smak med tät textur, utmärkt längd med komplexa aromer, fint integrerad syra och
lång, ren och len avslutning. Förtätat vin med fin botrytiskaraktär, gott nu men kan lagra 6-12 år. Ursprungstypiskt.

15
=
85:-/375 ml

2014 Nederburg Noble Late Harvest
Nederburg Wines, Western Cape, Sydafrika
2741, Bibendum
Intensiv doft med äpple, päron, persika och honung bland
inslagen. Medelfyllig, mycket söt, rik och fruktig smak med
integrerad syra och komplexa aromer med utmärkt längd.
Smarrigt vin av chenin blanc och muscat de frontignan.

2010 Château Dereszla Tokaji Aszù 5 Puttonyos
16
Tokaj, Ungern
+
179:-/500 ml 2901, Granqvist Beverage House
Stor doft med honung, gula frukter, fat, lätta örttoner och
saﬀran. Medelfyllig, söt, rik, fruktig och utvecklad smak
med len textur, bra syra, komplexa aromer och lång avslutning med honungstoner. Gott nu men kan lagras minst ett
tiotal år.

Röda viner
12,5
=
89:-

2014 The Grand Western Cabernet Sauvignon
Rosabrook Estate, Western Australia, Australien
2061, Iconic Wines
Fruktig och örtig cabernetdoft med svarta vinbär, blåbär
och mynta i dragen. Medelfyllig, mycket rik smak med avrundad början, nyanserad mitt med inlindade syror, schysst
längd och varmt slut. Druvtypiskt vin i inställsam stil.

14,5
+
159:-

2010 Clarendelle Rouge
Clarence Dillon Wines, Bordeaux, Frankrike
3147, Hjo Grosshandel
God, utvecklad bordeauxdoft med plommon, mörka bär,
ceder, ek, tobak och örter. Medelfyllig, god, utvecklad smak
med bordeauxsträv struktur, infattad syra, riktigt bra längd
med sammansatta aromer och fast, stramt slut. Merlotdominerat vin med bra ursprungskaraktär.

15
=
79:-/375 ml

2012 Château la Tour de By
Médoc, Frankrike
3083, Swedish Wine Cellar
Öppen doft med svarta vinbär, plommon, ceder, örter och
ek. Medelfyllig, fruktig och sammansatt smak med tydlig
strävhet, ren, bra syra, riktigt fin längd och bestämt slut.
Ursprungstypiskt.

14
=
155:-

2013 Villa Cafaggio
Chianti Classico, Italien
22817, Chris-Wine
Fruktig doft med körsbär, lingon, hallon, fat och lite tobakstoner. Medelfyllig, fruktig och utvecklad smak med stram
struktur, riktigt fin längd med ännu rätt unga aromer och
fast slut med värme. Ursprungstypiskt.

13,5
+
109:-

2013 Bourgogne Vieilles Vignes de Pinot Noir
Albert Bichot, Frankrike
5470, Nigab
Trevligt utvecklad doft med röda körsbär, hallon, jordgubbar,
en lätt örtton och lite fat. Knappt medelfyllig, god, fruktig
smak med pigg början, slank mitt med fin nyansering, god,
lagom uppstramande syra och rent slut. Bästa basbourgognen runt hundralappen.

14
219:-

2011 Brunello di Montalcino Fattoi
Fatoi Ofelio & Figli, Italien
3097, Concealed Wines
Utvecklad doft med mogna körsbär, lingon, örter, barrskog
och fat. Drygt medelfyllig, rik, fruktig smak med robust
strävhet, stram syra, riktigt bra längd och hård, lite eldig
avslutning där frukten glesnar.

14,5
+
159:-

2014 Château L’Hospitalet La Réserve Rouge
Gerard Bertrand, Coteaux du Languedoc, Frankrike
73142, Ward Wines
Varm, fruktig doft med plommon, körsbär, skogsbär, lite
örter och fat. Drygt medelfyllig, rik, varm, fruktig och lite
kryddig smak med god kropp, inlindad strävhet, fin syra
och riktigt bra längd med sammansatta aromer.

12
89:-

2015 Antiche Terre Venete Valpolicella
Italien
75015, WineWorld
Ung, något dämpad doft med körsbär, plommon och lite
torkad frukt. God, fruktig smak med rundade tanniner, bra
syra och fin längd med ännu unga aromer.

13,5
=
134:-

2013 Zenato Valpolicella Classico
Italien
12385, Fine Brands Sweden
Utvecklad doft med röda körsbär, plommon, fat, choklad
och lite örter. Medelfyllig, god, fruktig smak med avrundad
början, uppstramande mittparti med bra syror, nyanserade
aromer, oantastlig längd och fast slut med viss värme.

13
=
99:-

Castelforte Ripasso
Cantine Riondo, Valpolicella, Italien
5352, Winepartners Nordic
Fruktig doft med plommon, körsbär, torkad frukt, russin, fat
och choklad. Medelfyllig, rik, fruktig smak med avrundad
början, god längd med sammansatta aromer och varmt,
lite ansträngt slut med spretiga syror.

15
=
197:-

2012 Zenato Ripassa
Zenato, Valpolicella Classico, Italien
12324, Fine Brands Sweden
Utvecklad doft med varma toner av körsbär, plommon,
röda bär och ek. Drygt medelfyllig, rik och avrundad smak
med god kropp, utvecklade aromer, rena, mogna syror,
utmärkt längd och varm, ganska stadig avslutning.

14,5
=
159:-

2012 Villa Puccini
Toscana, Italien
32417, Nigab
Avrundad och utvecklad doft med mogna körsbär,
plommon, lite ek och choklad. Lite lättare, utvecklad och
sammansatt smak med ganska stram syra, fin längd och
något kryddig avslutning.

2013 Castelmare Amarone della Valpolicella Classico
Cantina Valpolicella Negrar, Italien
75707, Carovin
Avrundad doft med mogna körsbär, torkad frukt, mogna
röda bär, fat och läder. Drygt medelfyllig, mycket rik, fruktig
smak med utvecklade aromer, lite robust strävhet, bra syra
och varmt slut. Korrekt instegsamarone.

15
=
185:-

2014 Cafaggio di Toscana Sangiovese
Villa Cafaggio, Toscana, Italien
74933, Chris-Wine
Öppen, fruktig, körsbärslik doft med inslag av hallon,
lingon, blåbär och lite fat. Medelfyllig, avrundad, fruktig
smak med fina syror, bra längd och lättsamt slut med liten
fruktsötma.

2012 Capitel de’Roari Amarone
Luigi Righetti, Italien
12366, janake wine group
Utvecklad och sammansatt doft med röda körsbär, hallon, torkad frukt, ek och mandelmassa i tonerna. Medelfyllig, rik, fruktig och bra strukturerad smak med tydliga syror, god intensitet
och lite eldig avslutning. Traditionellt framtonande amarone.

15
=
199:-

2013 Pasqua Amarone della Valpolicella
Italien
2358, Bibendum
Öppen, syltig doft med körsbär, röda bär, ek och vanilj.
Drygt medelfyllig, fruktsöt smak med rätt silkig struktur,
frisk syra, riktigt fin längd med nyanserade aromer och
varm, fruktig avslutning. Amarone i insmickrande stil.

13,5
+
99:-

2012 Torres Gran Coronas Cabernet Sauvignon
Reserva
Miguel Torres, Penedès, Spanien
12697, Miguel Torres
Avrundad doft med svarta vinbär, blå plommon, örter, ek
och choklad. Drygt medelfyllig, rik, fruktig och utvecklad
smak med god kropp, sammansatta aromer, bra struktur
och viss värme i avslutningen. Druvtypiskt.

15
=
217:-

13
149:

15
+
169:-

12,5
=
89:-

12,5
=
89:-

13
=
119:-

14,5
+
159:-

2013 Domaine du Vieux Lazaret
Châteauneuf-du-Pape, Frankrike
2211, Pernod Ricard Sweden
Stor doft med plommon, röda bär, timjan och andra örter,
fat och mineral. Fyllig, rik, fruktig och sammansatt smak
med rund kropp, lite robust strävhet, god, balanserad syra,
riktigt fin längd och fast slut med värme och fin mineralsälta. Gott nu och många år till.
2014 Borgogno Barbera d’Alba Superiore
Giacomo Borgogno, Italien
74201, The WineAgency Sweden
Fruktig doft med körsbär, blåbär, plommon och fat i tonerna.
Medelfyllig, frisk, fruktig, rättfram smak med liten, ekig
strävhet och viss bitterhet i avslutet.
2013 Fontanafredda Barbaresco
Italien
75182, Enjoy Wine & Spirits
Fruktig, utvecklad nebbiolodoft med nypon, mogna plommon, röda körsbär, jordgubbar, rosor och fat. Medelfyllig,
fruktig och tanninstram smak med god nyansrikedom, fin
syra, riktigt bra längd och fast slut. Druvtypiskt.

2012 Roccamozzi Governo Collezione Di Famiglia
Domaine Wines, Toscana, Italien
70675, Domaine Wines Sweden
Utvecklad doft med körsbär, torkad frukt typ russin, lite ek
och röda bär. Medelfyllig, rik, fruktig och sammansatt smak
med bra struktur och fin längd.
2014 Le Volte dell’Ornellaia
Ornellaia, Toscana, Italien
32472, Carovin
Stor doft med plommon, körsbär, blåbär, örter och ek i
tonerna. Medelfyllig, rik, fruktig och väl samlad smak med
relativt strama tanniner, spänst i syran, utmärkt längd med
sammansatta aromer och rent, fast slut. Tilltalande cuvée
av merlot, sangiovese och cabernet sauvignon.
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13
=
119:-

2014 Via Terra Selection Garnatxa Negra
Edetària, Terra Alta, Spanien
2500, Intermondi
Fruktig doft med körsbär, lakrits, örter och fat. Drygt medelfyllig, rik, fruktig och relativt stram smak med riktigt bra
längd och varm, stadig avslutning.

12,5
=
79:-

2013 Campo Viejo Crianza
Rioja, Spanien
2786, Pernod Ricard Sweden
Öppen, fruktig och ekig doft med inslag av plommon,
björnbär, choklad och vanilj. Medelfyllig, rik, fruktig och
fatig smak med god, avrundad strävhet, fin syra, sammansatta aromer och fast slut.

13
+
89:-

2012 Marqués de Cáceres Crianza
Bodegas Marqués de Cáceres, Rioja, Spanien
2734, Domaine Wines Sweden
Utvecklad doft med plommon, körsbär, ek och vanilj.
Medelfyllig, utvecklad smak med god strävhet, tydlig
fatkaraktär, strama syror och fin längd med körsbär, ek och
dill i tonerna.

14
99:-

15,5
+
189:-

2011 Campo Viejo Reserva
Rioja, Spanien
6083, Pernod Ricard Sweden
Öppen och utvecklad doft med björnbär, plommon, körsbär, ek, vanilj, dill och choklad. Medelfyllig, rik, fruktig och
utvecklad smak med komplexa aromer, bra struktur, riktigt
fin längd och fast slut. Bra karaktär.
2009 Baron de Ley Gran Reserva
Rioja, Spanien
2548, Enjoy Wine & Spirits
Fint utvecklad riojadoft med plommon, jordgubbar, björnbär, ek och vanilj. Medelfyllig, utvecklad smak med fint
fruktig attack, komplex mitt med god kropp, lite robusta
men ändå väl integrerade tanniner, bra syra, utmärkt längd
och fast slut med värme. Gran reserva från varm årgång.

12
99:-

2015 Porcupine Ridge Syrah
Boekenhoutskloof, Swartland, Sydafrika
22996, Prime Wine Sweden
Avrundad, fruktig doft med syltiga toner av blåbär och
andra mörka bär, svartpeppar och fat. Medelfyllig, fruktsöt,
kryddig smak med robust strävhet, spretig syra och eldig
avslutning med beska. Disharmoniskt.

13
129:-

2013 Kleine Zalze Vineyard Selection Cabernet
Sauvignon Barrel Matured
Stellenbosch, Sydafrika
12019, Winemarket Nordic
Stor, utvecklad doft med svarta vinbär, rostad ek, smör och
choklad. Drygt medelfyllig, rik, varm, fruktig och ekig smak
med god kropp, torra tanniner, rätt spretig syra och eldig
avslutning.

13,5
=
139:-

14
=
149:-

28

2014 Alde Gott Pinot Noir
Alde Gott Winzer, Baden, Tyskland
5484, Stellan Kramer
Öppen, fruktig doft med jordgubbar, hallon, plommon
och ek. Medelfyllig, rik, fruktig smak med liten rondör i
kroppen, bra syror, fin längd och fast slut med viss värme.
Druvtypiskt.
2013 Irony Pinot Noir
Life’s Strange Twists Wine Co, Russian River Valley,
Kalifornien, USA
6694, Ward Wines
Stor doft med körsbär, mogna röda bär, blåbär, viol, ek och
choklad. Medelfyllig, bred och generös smak med fruktig
kropp, fint integrerad struktur, sammansatta aromer med
riktigt bra längd och alkoholvarm avslutning. Druv- och
ursprungstypiskt.
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15
=
199:-

2014 Seghesio Sonoma Zinfandel
Seghesio Family Vineyards, Sonoma County,
Kalifornien, USA
22562, Johan Lidby Vinhandel
Fruktig doft med björnbär, körsbär, plommon, kryddor och
ek i varma, lite syltiga toner. Ganska fyllig, rikt fruktig smak
med avrundad början, kryddigt mittparti med rätt inlindad
struktur, utmärkt längd och eldig avslutning med frukt, fat
och kryddor.

16
499:-

2011 Heitz Cabernet Sauvignon
Heitz Wine Cellars, Napa Valley. Kalifornien, USA
75316, Hjo Grosshandel
Utvecklad doft med svarta vinbär, mynta och andra örter,
blå plommon, ek och läder. Drygt medelfyllig, fruktig och
utvecklad smak med stadig tanninstruktur, balanserad syra,
utmärkt längd med komplexa aromer och stadig avslutning. Traditionell Napacabernet.

14
=
139:-

2014 Boom Boom! Syrah
Charles Smith Wines, Washington State, USA
6714, Handpicked Wines Sweden
Fruktig doft med blåbär och andra mörka bär, fat och
peppar. Medelfyllig, god, fruktig smak med silkiga tanniner,
fin syra, riktigt bra längd med sammansatta aromer och
småvarm, lite pepprig avslutning.

Starkviner
15
=
99:-/375 ml

2009 Graham’s Late Bottled Vintage
W & J Graham & Co, Porto, Portugal
8000, Hjo Grosshandel
Varm, fruktig och utvecklad doft med plommon, mörka bär,
mörka körsbär, fat och choklad i tonerna. Drygt medelfyllig,
rik, söt, fruktig och fatig smak med sammansatta aromer,
utmärkt längd och varm avslutning.

14

2013 Moscatel de Setúbal
Bacalhôa Vinhos de Portugal, Setúbal, Portugal
8011, Nigab
Förtätad doft med gula russin, plommon, torkad frukt, fat
och apelsin. Drygt medelfyllig, söt, rik och från början len
smak som stramar upp med fattanniner i mittpartiet, har
mild syra och slutar varmt men mjuk sötma. Gott rätt upp
och ner.

109:-

KVALAT FRÅN
BESTÄLLNINGSSORTIMENTET
Mousserande viner
14
=
149:-

2012 Louis Bouillot Crémant de Bourgogne
Millésimé Brut
Frankrike
77865, Giertz Vinimport
Utvecklad doft med gula äpplen, gula plommon, lite bröd,
bär och citrus. Torr, utvecklad och sammansatt smak med
krämig mousse, god kropp, lagom stram syra och en hel
del mineral i avslutningen.

15
=
175:-

A Viot & Fils Brut Tradition
Champagne, Frankrike
77657, Kiviks Musteri
Öppen, fint nyanserad doft med vita blommor, bär, bröd,
citrus, liten nötton och mineral. Torr smak med fruktig
början, nyansrik mitt med fin intensitet, stram syra och rent
slut med citrus, bär och mineral. Oväntat karaktärsfullt för
prisklassen.

11
89:-

Schlager Prosecco Extra Dry
Vinicola Serena, Prosecco, Italien
77111, TOMP Beer Wine & Spirits
Rättfram, fruktig doft med gula äpplen och mandel bland
tonerna. Lätt, halvtorr, fruktig smak med livlig mousse och
bra balans med fin syra.

Ekologisk, torr
Pinot Gris från
Alsace!
Evidence är namnet på Gustave Lorentz nya
ekologiska vinserie. Druvorna är plockade enbart
från producentens egna ekocertiﬁerade vingårdar.
Evidence Pino Gris är ett helt torrt vin med lätt
kryddig karaktär och en antydan till vaxighet,
toner av friska röda äpplen, mandarin, mineral
och frisk syra.

Finns i Systembolagets beställningssortiment.

129 kr / art.nr 75542 / 750 ml / alk.halt 13%

Alkohol kan
skada din hälsa

www.bibendum.se

Servera till ﬁsk, kyckling eller vegetariskt.

Vita torra viner
11
79:-

2015 Catch & Release by Huntyard Sauvignon Blanc
Les Domaines Auriol, Frankrike
75586, Chris-Wine
Ung, fruktig, gräsig doft och ganska lätt, torr, dito smak
med lite kantig syra och viss beska.

12,5
119:-

2014 Calvet Reserve Sauvignon Blanc
Calvet, Bordeaux, Frankrike
74725, Enjoy Wine & Spirits
Öppen doft med grönt äpple, gräs och nässlor i tonerna.
Torr smak med pigg attack, uppstramat mitt med kantig
syra fin längd och liten beska i avslutningen.

13
129:-

2014 Chablis
Bouchard Ainé et Fils, Frankrike
75131, Chris-Wine
Återhållen doft med äpple, persika och lite mineral. Torr
smak med liten fruktighet, tydligt mineralinslag, ganska
hög syra och rent slut med liten, trevlig sälta. Ursprungstypiskt.

12,5
=
89:-

2015 Cantina Zaccagnini Dal Tralcetto Pecorino
Ciccio Zaccagnini, Terre di Chieti, Italien
70297, Spendrups
Ung doft med drag av gula äpplen, gula plommon, mandel
och mjuk citruston. Nästan torr smak med viss kropp, trevligt
nyanserade aromer, fin, balanserad syra och schysst längd.

15
+
149:-

2015 Leitz Magic Mountain Rüdesheimer Riesling
Trocken
Weingut Leitz, Rheingau, Tyskland
70626, Johan Lidby Vinhandel
Purung, fruktig doft med grönt äpple, persika, mineral, lite
gummi och citrus. Torr, ung, fruktig och koncentrerad smak
med ännu lite outvecklade aromer, fin textur, ren och klar
syra, utmärkt längd och gott slut med en hel del mineral
och lite sälta.

12
=
79:-

2014 Rafﬁnato Governo
Altia, Toscana, Italien
72809, Altia
Rättfram, körsbärslik doft. Medelfyllig, halvtorr, fruktig
smak med god strävhet, bra syra och liten, angenäm bitterhet i avslutningen.

2014 Amore Assoluto
12
Antiche Terre Venete, Italien
259:-/1500 ml 72115, WineWorld
Ganska stor doft med mörka körsbär, torkad frukt, russin,
fat, kryddor och choklad. Medelfyllig, sötfruktig smak
med lite rustik strävhet, bra syra och småkärv avslutning.
Ekologiskt.

13
=
109:-

2014 Ecoltura Valpolicella
Domaine Wines, Italien
79125, Domaine Wines Sweden
Avrundad doft med plommon, körsbär, ventilgummi, lakrits
och lite örter. Medelfyllig, rik, fruktig smak med behaglig
strävhet, bra syra och fin längd med sammansatta aromer.

14
=
149:-

2012 Palazzo della Torre
Allegrini, Veronese, Italien
74997, Enjoy Wine & Spirits
Utvecklad doft med körsbär, plommon, blåbär, torkad frukt
och fat i tonerna. Medelfyllig, fint fruktig smak med god
attack, lång och nyansrik mitt med angenäm strävhet, frisk
syra och väl samlad avslutning med viss värme. Trevligt,
utvecklat och elegant.

14
209:-

2012 Vinistella Amarone della Valpolicella Classico
ViniMundi, Italien
73105, The Wine Team Juncta Valenta
Utvecklad doft med plommon, mogna körsbär, torkad
frukt, fat, läder och choklad. Fyllig, sötfruktig smak med
sammansatta aromer, rätt robust strävhet, skarp syra och
varm, lite spretig avslutning. Inte den bästa balansen.

Röda viner
14
=
139:-

13
=
99:-

13
+
89:-

12
89:-
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2014 Errazuriz MAX Reserva Cabernet Sauvignon
Viña Errazuriz, Aconcagua, Chile
84926, Winemarket Nordic
Öppen och lite utvecklad doft med svarta vinbär, blå
plommon, mynta och andra örter, ek och choklad. Medelfyllig, fruktig smak med druvtypisk strävhet, fin längd med
sammansatta aromer, bra syra och varmt slut.
2014 Barrels & Drums Organic
Enjoy Wine & Spirits, Côte du Rhône Villages,
Frankrike
70834, Enjoy Wine & Spirits
Öppen doft med körsbär, hallon, blåbär och tydliga örttoner. Medelfyllig, utvecklad smak med rätt sträv struktur,
fin syra och god längd med skogsbär och örter i tonerna.
Ekologiskt.
2014 Villa Valentina Sangiovese
Apulien, Italien
76598, Iconic Wines
Smått utvecklad doft med körsbär, lingon och läder bland
tonerna. Medelfyllig, avrundad, fruktig smak med god
kropp, druvmogna, ganska inlindade syror och bra längd
med nyanserade aromer. Rätt koncentrerat, ekologiskt vin.
2014 Piemonte Barbera
San Silvestro, Piemonte, Italien
72782, Vinunic
Liten doft med blåbär och körsbär i dragen. Fruktig och
syrlig smak med viss nyansering och bra längd.
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Munskänkarnas vinbedömningar
18 – 20 = Exceptionellt vin
15 – 17,5 = Högklassigt vin
12 – 14,5 = Bra till mycket bra vin
9 – 11,5 = Medelbra vin
6 – 8,5 = Enkelt vin
Symbolerna

Symbolen
anger
att ett vin vinner på att lagras.

T5 = 45 butiker
T6, T7 = 3 butiker
Provare juniviner:
Peter Axelsson, Ulf Jansson
och Johan Tarmet

anger att ett vin är typiskt för en
viss druvsort eller ett visst distrikt.
Symbolen
anger att ett
vin är ett fynd i sin prisklass.
+ vinet är mer än prisvärt
= vinet är prisvärt
– vinet är inte prisvärt

Provare beställnings- \och
nätviner:
Rickard Albin (RA),
provningsledare
Johan Wadman (JW)
Per Warfvinge (PW)
Mårten Söderlund (MS)
Arild Wihlborg (AW)

Mousserande vin
13
=
119:-

Crémant du Jura Labouré-Roi
Labouré-Roi, Frankrike
77400, Fondberg & Co, 12 %
Ganska blyg men frisk doft av gröna äpplen, körsbär och ett
stänk toast. Medelfyllig smak med rejäl mousse, bra frukt, frisk
syra och en känsla av citronkaramell i den torra eftersmaken.
100 % pinot noir.

13,5
+
124:-

Crémant de Bourgogne Brut Prestige
La Maison du Crémant, Frankrike
77230, Moestue Grape Selections, 12 %
Fruktig, trevlig doft med fin brödighet, smultron, hallon och
viss mineralitet. Fruktig, ren smak med måttlig men vital fruktsyra, ganska storbubblig mousse och ett uns bitterhet
i avslutet. 85 % pinot noir, 15 % chardonnay.

13
139:-

Wolfberger Crémant Brut
Wolfberger, Alsace, Frankrike
77065, Wicked Wine, 12 %
Doft av grapefrukt, äpple, bröd, ylle och apelsin. Rustik smak
med lätt sötma, storbubblig mousse, ett uns beska, balanserad
syra och en fruktsöt avslutning. Pinot blanc och chardonnay.

15
309:-

André Bergère Brut Selection
André Bergère, Champagne, Frankrike
75834, Winebee, 12 %
Ganska stram, rökig doft av röda bär, gråpäron, romerska bågar
och lätt rostat bröd. Ung, bärig smak med lätt restsötma, frisk
och syrlig fruktsyra, något storbubblig mousse och ett uns
bitterhet i avslutet. 50 % chardonnay och 50 % pinot noir.

16
=
339:-

André Bergère Blanc de Blancs Brut Naturel
André Bergère, Champagne, Frankrike
75347, Winebee, 12 %
Generös, brödig doft av mogna citroner, rök, choklad, nougat
och ylle. Balanserad smak med frisk fruktsyra, gräddig mousse
och bra längd. 100 % chardonnay. PW: 15 p.

16
=
369:-

André Bergère Rosé Brut
André Bergère, Champagne, Frankrike
77068, Winebee, 12 %
Utvecklad, komplex doft av mogna smultron, hallon och
krita. Ganska stram smak med lätt dosage, frisk fruktsyra,
rejäl mousse och trevligt avslut. 90 % chardonnay och
10 % pinot noir. PW: 15 p.

16,5
=
469:-

Taittinger Prestige Rosé Brut
Champagne, Frankrike
7898, Fondberg & Co, 12 %
Generös, fruktig doft av jordgubbar, röda vinbär, gula hallon,
äpplen, rök och vanilj. Fyllig, ung smak med bra frukt, hög,
ren fruktsyra, kraftfull mousse och lång eftersmak med
både tryck och balans. 70 % pinot noir + pinot meunier och
30 % chardonnay.

Kritikerrosat vitt vin

FOUNDATION STONE WHITE 2014
RICKETY BRIDGE

Artikelnummer: 2019
Pris: 143 kr

Finns på de flesta systembolag

Platter Wine Guide 2015

FYND!
DVPE (Per Bill)

92 p
Tim Atkin MW

FYND!
Världens Viner

VINNARE!
av Sommeliers Selection

PRISVÄRT!
BKWine

PRISVÄRT!
Allt Om Mat
Rekommenderas!
Bra vin av god kvalitet!
Allt om vin

Så här beskriver Systembolaget vinet:
”Mycket fruktig, något kryddig smak med fatkaraktär, inslag av gula äpplen, mango, macadaminötter, galiamelon.
Serveras vid 8-10 grader till smakrika rätter av fisk eller ljust kött”. Läs mer på www.systembolaget.se
Förutom att mingla med passar vinet utmärkt till:
fisk, kyckling, sallad av fårost, fläskfilé, kalv och asiatiska rätter.
Druvor:

58 % Chenin Blanc, 22 % Grenache Blanc,
10 % Roussanne, 5 % Nouvelle, 5 % Viognier

SAMPLEX
Hela vårt sortiment hittar du på samplex.se

Alkohol är beroendeframkallande
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17
=
489:-

12
=
89:-

Taittinger Prélude Brut
Champagne, Frankrike
88082, Fondberg & Co, 12 %
Komplex, utvecklad, rökig doft av mineral, krita, ylle, apelsin,
mandel, hasselnötter, papaya och röda vinbär. Ren och smakrik
med fin mousse, bra frukt och fint balanserad fruktsyra med
utmärkt längd. 50 % chardonnay, 50 % pinot noir.
El Miracle Brut
Vicente Gandía, Cava, Spanien
74548, Fondberg & Co, 11,5 %
Generös, lite jordig doft med torkad frukt och choklad. Medelfyllig smak med måttlig mousse, tydlig frukt, måttlig syra och
ganska kort eftersmak. 60 % macabeo och 40 % chardonnay.

Vita viner
14
=
149:-

14,5
+
149:-

13,5
165:-

2014 Zuccardi Q Chardonnay
Familia Zuccardi, Uco Valley, Cuyo, Mendoza,
Argentina
75267, Fondberg & Co, 13,5 %
Ung, lite rustik, fruktig doft av gul frukt, chokladpraliner, rök
och nysågad ek. Ganska fyllig smak med pigg fruktsyra, bra
frukt och tydlig ek i eftersmaken. 100 % chardonnay.
2015 Logan Weemala Pinot Gris
Logan Wines, Orange, Australien
79864, Johan Lidby Vinhandel, 13,5 %
Lätt kopparfärgad. Dov, ung, fruktig, lätt rökig doft av vita
persikor. Drygt medelfyllig, fruktig, balanserad smak med
integrerad fruktsyra och rund kropp med fin fetma.
100 % pinot gris.
2015 Paracombe Pinot Gris
Paracombe Premium Wines, Adelaide Hills, South
Australia, Australien
79229, Johan Lidby Vinhandel, 13 %
Ljus kopparfärg. Aromatisk, blommig doft av nyklippt gräs,
aprikos, persika och rosenvatten. Rund, fet, ren smak med
ett uns beska, lätt sötma och beskedlig fruktsyra samt en lätt
kryddighet i eftersmaken. 100 % pinot gris.

11
+
69:-/
1000 ml

2015 Grand Sud Sauvignon Blanc
Grand Sud, Frankrike
72037, Fondberg & Co, 11,5 %
Doft av krusbär, banan, tutti frutti, bokna äpplen och vanilj.
Smaken är rund med toner av citrus och marmeladkulor.
100 % sauvignon blanc.

12
=
89:-

2015 Domaine de la Baume Les Mariés Sauvignon
Blanc
Domaine de la Baume, VdP d'Oc, Frankrike
75670, Fondberg & Co, 13,5 %
Öppen, frisk doft av honung, aprikos och päron. Lätt kropp
med medelhög fruktsyra och neutral smak av citron och
krusbär följt av en kort avslutning. 100 % sauvignon blanc.

13
+
89:-

2014 Les Dauphins Côtes du Rhône Organic Blanc
Cellier des Dauphins, Rhône, Frankrike
74959 , Mondo Wine Sweden, 13,5 %
Aromatisk doft av krusbär, gummi, honungsmelon och tropisk
frukt. Rund och fet kropp med beskedlig syra och ren smak av
tropisk frukt, lite beska samt en mineralkryddig avslutning.
65 % grenache blanc, 15 % marsanne, 10 % clairette,
10 % viognier.

14
+
714:-/
6x750 ml

2014 Vouvray La Javeline
Alliance Loire, Vouvray, Loire, Frankrike
74692, Avivera, 12,5 %
Aromatisk, rökig doft av ylle, aprikos och ett stänk honung.
Ung smak med hög, ren fruktsyra, trevlig fruktighet, bra
struktur, lätt smörighet och relativt lång eftersmak.
100 % chenin blanc.
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12
119:-

2014 Wolfberger Riesling Pinot Gris
Wolfberger, Alsace, Frankrike
78078 , Wicked Wine, 12,5 %
Dov doft av clementin, rostat bröd och svamp. Medelfyllig
smak med viss frukt, ganska rå syra och kort avslut.
60 % riesling, 40 % pinot gris.

13
=
130:-

2014 Wolfberger W3
Wolfberger, Alsace, Frankrike
74275, Wicked Wine, 12 %
Ganska generös, frisk doft av persilja, gula äpplen, färska
aprikoser och ett uns svamp. Ganska fyllig och fruktig smak
med hög syra och någon längd. 50 % riesling, 30 % muscat
och 20 % pinot gris.

14
=
149:-

2014 Bourgogne Blanc Terroir Noble
Vincent Girardin, Frankrike
86890, Prime Wine Sweden, 12,5 %
Öppen, aromatisk, harmonisk doft av bröd, citrus och mogen
gul frukt. Ungt, intensivt anslag med bra frukt, hög, ren syra,
lagom stor kropp och bra struktur och längd.
Sänkt pris från 1 juni.

14
=
149:-

2014 Chablis Domaine Long-Depaquit Albert Bichot
Albert Bichot, Frankrike
85578, Nigab, 12,5 %
Ung, ren, återhållen doft med mineral och citrus. Ung, drygt
medelfyllig smak med tydlig mineralitet, hög, ren fruktsyra,
lagom kropp och trevlig längd.

14
=
165:-

2014 Menetou-Salon le Clos de la Cure
Roger Champault et Fils, Loire, Frankrike
70606, Johan Lidby Vinhandel, 12,5 %
Doft av kalk, mineral, krusbär, citron och lite rosor. Smaken har
en pigg, ganska livlig syra, lite äpple och medellångt slut med
läskande syra. 100 % sauvignon blanc.

13,5
165:-

2012 Petit Chablis Blancs Cailloux Pascal Bouchard
Pascal Bouchard, Frankrike
79569, Wicked Wine, 12,5 %
Kalkig, lätt örtig doft av citrus och mineral. Medelfyllig smak
med lätt kropp och viss struktur med något "grön" fruktsyra.

14,5
=
182:-

2014 Chablis Les Vieilles Vignes Pascal Bouchard
Pascal Bouchard, Chablis, Bourgogne, Frankrike
79570, Wicked Wine, 12,5 %
Ganska generös doft av citrus, ylle, jästextrakt, ett stänk choklad och integrerad ek. Ung smak med hög fruktsyra, trevlig
frukt, ekfatstoner och bra struktur.

14,5
=
189:-

2014 Domaine de Matéle Bécasseau
Janicot, Cahors, Frankrike
75637, Avivera, 13,5 %
Aromatisk, något blommig, rökig doft med citrus, ylle, kakao
och ek. Drygt medelfyllig, ganska balanserad smak med ren,
frisk fruktsyra, rund kropp samt ek i eftersmaken. 50 % chardonnay, 25 % viognier, 25 % chenin blanc.

15
=
219:-

2011 Arbois Savagnin Sous Voile
Henri Maire, Arbois, Jura, Frankrike
71765, Giertz Vinimport, 12,5 %
Generös, komplex, sherryliknande doft av bokna äpplen,
choklad och citron. Personlig, generös smak med ganska hög
fruktsyra, kropp med lätt rondör och bra längd.

14,5
1386:-/
6x750 ml

2012 Domaine de Mayrac Millesime
Domaine De Mayrac, Limoux, Frankrike
79795, ExpertWine Naturvin, 13,5 %
Något återhållen doft av äpple, marmeladkonfekt, vita blommor, konserverade persikor, färska nypon och ett stänk anis
och fänkål. Speciellt anslag i smaken med juicelik fruktsyra och
medelfyllig kropp. Ekologiskt/Naturvin av 55 % chardonnay, 30
% chenin blanc och 15 % mauzac.

16,5
+
319:-

2014 Chablis Domaine Thierry Mothe
Chablis, Frankrike
79056, Sigva
Ganska utvecklad, smörig doft av gula äpplen och rök. Medelfyllig smak med tydlig frukt, pigg syra, viss struktur och bra
balans.
2012 Meursault Ropiteau
Ropiteau Frères, Frankrike
5360-01, Giertz Vinimport
Fyllig doft av mogen, gul frukt, mogna citronskal, smör,
vingummi, äpple och tydliga, rostade fat. Fyllig smak med
generös frukt, pigg syra, smörig, rund kropp och påtaglig ek
i eftersmaken.

12
+
69:-

2014 Christer Berens Trebbiano D'Abruzzo
Abruzzerna, Italien
78286 , Mondo Wine Sweden, 12 %
Ung och ganska generös doft av vax, päron och krusbär. Medelfyllig, frisk och rättframt fruktig smak med bra balans och
någon restsötma. 100 % trebbiano.

12,5
129:-

2014 Terlaner Classico
Terlan, Trentino-Alto Adige, Italien
73709, Prime Wine Sweden, 13,5 %
Doft av gråpäron, krusbär, mint, tutti frutti, persika och citrus.
Smak med pigg fruktsyra, citrus, oljighet, lite restsötma och en
lätt bitterhet. Pinot blanc, chardonnay, sauvignon blanc.

13
1170:-/
6x750 ml

2013 Ariddu
Valdibella, Sicilien, Italien
74653, Expert Wine Naturvin, 13,5 %
Ung, något rustik doft av gula plommon, gips och ett stänk
harts. Torr, medelstor smak med "grön" fruktsyra och ton av
krita i eftersmaken. Ekologiskt vin av 100 % grillo.

14,5
=
201:-

2015 Garganega Veronese
Ettore Righetti, Veneto, Italien
72195, Forscon, 13 %
Dov, fruktig doft av torkade aprikoser, vax och ett stänk päron.
Fyllig, rund smak med fin frukt, frisk syra, rund kropp och bra
längd. 100 % garganega.

11,5
+
69:-

2014 LAB Reserva Arinto Chardonnay
Casa Santos Lima, Lissabon, Portugal
74039-01, Giertz Vinimport
Återhållen doft av plommon, vax och mjölkchoklad. Medelfyllig smak med viss fetma, mogen frukt, lite kärv struktur och
hårda syror i eftersmaken. 50 % arinto, 50 % chardonnay.

14
=
159:-

2015 Terras Gauda O Rosal
Terras Gauda, Rías Baixas, Spanien
74569, Moestue Grape Selections, 12 %
Aromatisk, örtig doft av gråpäron, mineral och krita. Drygt
medelfyllig smak med trevlig frukt, frisk fruktsyra och rund
kropp med fetma. 70 % albariño, 18 % caiño och 12 % loureiro.

12
119:-

2013 Limestone Edition Riesling
Stefan Winter, Rheinhessen, Tyskland
78578, Wicked Wine, 12 %
Doft av skiﬀer, citron, lime, papaya och cykelslang. Smaken har
lätt spritsighet, rund sötma i attacken och frisk fruktsyra.

13,5
+
119:-

2013 Riesling Rheingau Charta
Weingüter Wegeler, Rheingau, Tyskland
71513, Giertz Vinimport, 12 %
Tydlig doft av petroleum, cykelaﬀär, grapefrukt och lite skumgodis. Smak med tydlig spritsighet, cironsyrlighet och äpple.

13,5
173:-

2013 Dittelsheim Weissburgunder Trocken
Weingut Winter, Rheinhessen, Tyskland
78576, Wicked Wine, 13 %
Doft av citrus, skiﬀer, persika, äppelblom och engelsk marmelad.
Smak med rund söt attack, pigg syra och rik frukt.

50% Merlot
35% Cabernet Sauvignon
15% Cabernet Franc

ASSOCIATION OCACIA

CHÂTEAU
de LAVISON
BORDEAUX

Art.nr. 3100. 12% alc vol.
Intensiv färg och arom av färsk och mogen frukt.
Passar bra till kyckling, svamp och nötkött.

Pris

69kr

freixenetnordicab.se

13,5
=
139:7375ml

Alkohol kan
skada din hälsa

15,5
+
229:-

2013 Geheimrat J Riesling Spätlese Trocken
Weingüter Wegeler, Rheingau, Tyskland
79388, Giertz Vinimport, 12,5 %
Stor fin doft av petroleum, mineral, riesling, grädde och
honung. Harmonisk, frisk och tillgänglig smak med livlig fruktsyra, bra mineralitet, silkig munkänsla, fin balans samt ren och
läskande citron i eftersmaken.

16
=
297:-

2012 Dittelsheim Geyersberg Riesling Trocken
Weingut Winter, Rheinhessen, Tyskland
78577 , Wicked Wine, 12,5 %
Generös, druvtypisk doft av petroleum, cykelaﬀär, läder, honung, kiwi, liche, vita blommor och citrus. Fyllig smak med rik
frukt, kropp med rondör och hög, ren syra som dämpas av en
klädsam restsötma.

12
99:-

2015 Röschitz Grüner Veltliner
Winery Gruber Röschitz, Weinviertel, Niederösterreich,
Österrike
79008, Nigab, 12,5 %
Intensiv, ungdomligt syrlig doft av ananas, passionsfrukt och
ett stänk banan. Knappt medelfyllig smak med tillräcklig syra,
örtig karaktär och viss spritsighet i avslutet. 100 % grüner
veltliner.

12,5
=
115:-

13
=
129:-

2015 Topf Strassertal Grüner Veltliner
Johann Topf, Kamptal, Niederösterreich, Österrike
78023, Giertz Vinimport, 12 %
Ganska generös, söt doft av gula plommon, rostad paprika och
honung. Medelfyllig, torr smak med återhållen frukt, pigg och
ungdomligt äpplig syra och viss spritsighet.
2015 Gruber Röschitz Hundspoint Grüner Veltliner
Winery Gruber Röschitz, Weinviertel, Niederösterreich,
Österrike
75314, Nigab, 13 %
Ungdomlig, ganska intensiv doft av äpple, krusbär, gröna
bönor och vingummi. Medelfyllig smak med ren och mogen
frukt, pigga, bra syror, en viss kärvhet och bra balans i avslutet.
100 % grüner veltliner.

12
112:-

2014 Château Riotor Rosé
Château Riotor, Côtes de Provence, Frankrike
74816, Ward Wines, 13,5 %
Doft av jordgubbar, jord, gröna äpplen, tutti frutti och viol.
Smak med sötma och låga, polerade tanniner, en liten bitterhet
och beska i avslutet. Grenache, cinsault, syrah och rolle.

13
=
139:-

2015 Minuty Prestige Rosé
Château Minuty, Côtes de Provence, Frankrike
79353, Ward Wines, 13 %
Mycket ljus, blekrosa färg. Ung, öppen, örtig doft med krita,
dofttvål och röda bär. Ganska fruktigt anslag med något
stjälkig fruktsyra och lagom stor kropp med ett uns fetma.
60 % grenache, 20 % cinsault, 10 % tibouren och 10 % syrah.

13
149:-

2015 Sancerre Les Baronnes Rosé
Henri Bourgeois, Sancerre, Loire, Frankrike
79737, Ward Wines, 12,5 %
Smultronröd färg. Ung, aningen blyg, rökig doft av jordgubbar,
hallon och örter. Balanserad smak med bra frukt, frisk, "grön"
fruktsyra, medelfyllig kropp med viss rondör och ett uns restsötma. 100 % pinot noir.

13
165:-

2015 Sancerre Les Pierris Roger Champault
Roger Champault et Fils, Sancerre, Loire, Frankrike
76943, Johan Lidby Vinhandel, 12,5 %
Doft av hallon, grapefrukt, tutti frutti, Toy och söta päron. Smak
med frisk spänstig fruktsyra, hallonkarameller och avslut med
lätt restsötma. 100 % pinot noir.

12
=
89:-

2015 Marqués de Riscal Rosado
Marqués de Riscal, Rioja, Spanien
79295, Nigab, 13,5 %
Doft av jordgubbar, hallon, banan, rosor och apelsin. Smak
med återhållen garvsyra, pigg fruktsyra, jordighet och torrt
slut med ett uns bitterhet. Tempranillo, garnacha.

14
+
99:-

2015 Leitz Eins Zwei Dry Pinot Noir
Weingut Leitz, Rheingau, Tyskland
75396, Johan Lidby Vinhandel, 11,5 %
Diskret, ren, fin och nyanserad doft av röda bär. Frisk och
läskande smak med läcker fruktighet, bra balans och ett
klingande avslut. Ett slankt vin i ren och välgjord stil.

14
=
136:-

2014 Domaine de la Tour du Bon Rosé
Bandol, Provence, Frankrike
70900, Bandol Import, 13 %
Torr, trevlig doft av hallon, nyplockade jordgubbar och kalk.
Medelfyllig, balanserad smak med vital fruktsyra och trevligt
nyp i tanninerna. 60 % mourvèdre, 22 % grenache och
18 % cinsault. Ekologiskt odlat.

Roséviner
10,5
+
59:-

2014 Villa Yambol Rosé
Villa Yambol, Trakien, Bulgarien
3108, Fondberg & Co, 13,5 %
Doft av grape, tutti frutti, päron och söta jordgubbar. Smak
med lite klistrig sockrighet, balanserande syra och ett avslut
med påtaglig restsötma. 100 % cabernet sauvignon.

12
=
85:-

2015 Laurent Miquel Cinsault Syrah Rosé
Laurent Miquel, Languedoc-Roussillon, Frankrike
74010, Johan Lidby Vinhandel, 12,5 %
Söt och generös doft av jordgubbar, röda vinbär och godisaﬀär. Medelfyllig smak med återhållen frukt, hygglig syra och
viss bitterhet i eftersmaken. 70 % cinsault, 30 % syrah.

12
99:-

12
105:-

2014 Rosé d'Enfer
Plaimont, Saint Mont, Frankrike
71378, Wicked Wine
Återhållen, något jordig doft av hallon, stenfrukter och multna
löv. Medelfyllig smak med stram frukt, syrlig fruktsyra och
påtagligt bitter eftersmak. 50 % tannat, 40 % pinenc,
10 % cabernet sauvignon.

2015 Domaene Gobelsburg Rosé
Schloss Gobelsburg, Niederösterreich, Österrike
71293, Prime Wine Sweden, 12 %
Stor, aromatisk doft av päron, mandel, vanilj och banan. Lätt
spritsig smak med kryddighet, röda bär, en slank kropp samt
bett i syran. 100 % zweigelt.

13
=
109:-

2015 Rabl Zweigelt Rosé
Weingut Rabl, Niederösterreich, Österrike
72564, Johan Lidby Vinhandel, 12 %
Något utvecklad, bärig doft av jordgubbar, hallon och lime.
Medelfyllig smak med rund frukt, bra balanserad syra och
en klädsam kärvhet i eftersmaken. 100 % zweigelt.

13
=
109:-

2015 Château Grand Ferrand Rosé
Château Grand Ferrand, Bordeaux, Frankrike
75226, Johan Lidby Vinhandel, 12,5 %
Liten doft av päron, våt papp, röda bär och liche. Frisk, torr
smak med slank kropp, lite beska i mittpartiet, balanserad
fruktsyra och ren avslutning. 80 % cabernet sauvignon och
20 % merlot.

12
119:-

2015 Pittnauer Rosé
Weingut Gerhard Pittnauer, Burgenland, Österrike
76829, Wicked Wine, 12 %
Doft av jordgubbar, hallon, inlagda päron, persika, lite jäst
och jord. Smak med spritsighet, sötma och en liten beska.
Blaufränkisch, St Laurent och Zweigelt

13
=
109:-

2015 Santa Duc Les Pians Rosé
Domaine Santa Duc, Vin de Pays de Vaucluse, Frankrike
78625, Johan Lidby Vinhandel, 12 %
Mycket ljus, blekrosa färg. Aromatisk, ung, kryddig doft av röda
bär och fruktkarameller. Ung, lite bärig, torr smak med pigg
fruktsyra och trevlig mineralitet i eftersmaken. 50 % cinsault,
40 % grenache, 10 % syrah.
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Röda viner
13
=
99:-

2014 Zuccardi Serie A Malbec
Familia Zuccardi, Cuyo, Mendoza, Argentina
70439, Fondberg & Co, 14 %
Doft av plommon, körsbär, cocktailbär, liten dammighet, choklad och
kokta grönsaker. Smak av mörk frukt, eldighet, höga, men balanserade tanniner, bitterhet och en liten restsötma. 100 % malbec.

2010 Zuccardi Q Tempranillo
Familia Zuccardi, Cuyo, Mendoza, Argentina
74907, Fondberg & Co, 14,5 %
Doft av choklad, plommon, dill, ceder och råtobak. Smaken har
toner av mörk choklad, höga, men väl polerade tanniner, värme
och mycket frukt i avslutet. Nästan fynd. 100 % tempranillo.

13,5
=
149:-

2013 Logan Weemala Tempranillo
Logan Wines, Mudgee, Australien
70568, Johan Lidby Vinhandel, 13,5 %
Fruktig, öppen doft av mörka bär med viss örtighet och inslag
av fruktkarameller. Medelfyllig smak med ganska snälla tanniner,
pigg fruktsyra och medelstor kropp. 100 % tempranillo.

15
=
189:-

2012 Logan Cabernet Merlot
Logan Wines, Orange, Australien
79348, Johan Lidby Vinhandel, 13 %
Aromatisk, ganska generös, örtig och utvecklad doft av mynta,
eukalyptus, svarta vinbär, gräs och integrerad ek. Fyllig,
balanserad smak med lagom runda tanniner, pigg fruktsyra,
drygt medelfyllig kropp och harmoniskt avslut. 43 % cabernet
sauvignon, 43 % merlot, 14 % cabernet franc.

14
189:-

2013 Logan Shiraz
Logan Wines, Orange, Australien
79270, Johan Lidby Vinhandel, 14 %
Doft av mörka körsbär, björnbär, lingon, apelsiner, choklad,
tobak, ljung och örter. Saftig smak med pigga tanniner och
ett lite syrligt slut med ett uns bitterhet. 100 % shiraz.

12
99:-

2014 Domaine de la Baume Les Thermes Cabernet
Sauvignon
Domaine de la Baume, VdP d'Oc, Frankrike
75445, Fondberg & Co, 14,5 %
Återhållen, dov doft av mogna körsbär, svarta vinbär, brända
mandlar och lakrits. Medelfyllig smak med enkel frukt, tillräcklig syra och strävt, kort avslut. 100 % cabernet sauvignon.

12,5
=
119:-

2013 Bourgogne Pinot Noir Les Ursulines
Jean-Claude Boisset, Bourgogne, Frankrike
72689, Giertz Vinimport, 12,5 %
Aromatisk, fruktig doft av jordgubbar, hallon, kanel och ett
stänk ek. Ung, adstringerande smak med något "gröna"
tanniner, relativt hög fruktsyra och lätt kropp.

14
+
119:-

2014 Chateau Pech Latt Vieilles Vignes
Louis Max, Corbières, Frankrike
70467, Sigva, 14 %
Fruktig doft av björnbär, järn, nypon och vinbär. Medelfyllig
smak med röda bär, medelfyllig kropp, balanserade syror och
ett friskt avslut. 40 % grenache, 30 % carignan, 30 % syrah.

12,5
119:-

2013 Côtes-du-Rhône Villages Signargues Pierre Henri
Morel
Pierre Henri Morel, Côtes-du-Rhône-Villages, Frankrike
74887, Fondberg & Co, 14 %
Ung syrah-doft med burkärtor, grön paprika, blod och asfalt.
Knappt medelfyllig, helt torr smak med brändhet, pigg fruktsyra
och lätt beska samt kort eftersmak. Grenache och syrah.

14
+
129:-

2014 Château Bourdicottes Les Terres Rouge
Château Bourdicotte, Bordeaux Supérieur, Frankrike
78746, Johan Lidby Vinhandel
Fruktig doft av paprika, ceder, gräs, och plommon. Smaken
har mjuk frukt, medelfyllig kropp och är harmonisk och helt
torr med viss beska i eftersmaken. 75 % merlot, 25% cabernet
sauvignon.

Freixenet Organic Brut.
BS nr. 77839, 94 kr,
alc vol. 11,5 %, 750 ml.

I

14
+
149:-

STÄLLNI
BE

ET!

NYH

TET
EN

2013 Zuccardi Q Malbec
Familia Zuccardi, Uco Valley, Cuyo, Mendoza, Argentina
74878, Fondberg & Co, 14,5 %
Doft av svarta körsbär, plommon i Madeira, mörk choklad,
kokta grönsaker och lite viol. Kraftig, lite bränd smak med bitterhet, värme och ganska påtagliga tanniner. 100 % malbec.

SORTIM
GS
N

13,5
=
149:-

EN GRÖN NYHET
I FREIXENET-FAMILJEN
Freixenet producerar viner med stor respekt
för lokala ekosystem och med en hållbar
miljö i fokus. Nya Freixenet Organic Brut
är det senaste tillskottet gjord på helt
ekologiskt odlade druvor. freixenet.se
Freixenet Gordon Negro Brut. Art nr. 7738, 84 kr, alc vol. 12 %, 750 ml.
Freixenet Carta Nevada. Art nr. 7743, 79 kr, alc vol. 12 %, 750 ml.

Alkohol kan
skada din hälsa.
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15
129:-

2012 La Grange des Combes
Cave de Roquebrun, Saint-Chinian, Frankrike
71508, Sigva, 14 %
Dov, djup doft av tryﬀel, undervegetation, lakritsrot och björnbär. Balanserad, vinös, fruktig och frisk smak med medelfyllig
kropp, mineralitet, silkiga tanniner samt en elegant och nyanserad eftersmak. Välgjort vin med redan viss komplexitet.
50 % syrah, 30 % grenache, 20 % mourvèdre.

13,5
=
149:-

2014 Bourgogne Rouge Terroir Noble
Vincent Girardin, Bourgogne, Frankrike
88219, Prime Wine Sweden, 13 %
Ganska generös doft av mogna jordgubbar, körsbär, kaﬀe
och rostad ek. Bra anslag av frukt följt av tydlig, rostad ek,
pigg fruktsyra i bra balans med måttliga tanniner och knappt
medelfyllig kropp. 100 % pinot noir. Sänkt pris från 1 juni.

13,5
=
149:-

2014 Chateau Lamothe Rouge
Château Lamothe, Bordeaux, Frankrike
73071, Samplex, 13,5 %
Doft av blåbär, björnbär, kola och gula lakritssnablar. Balanserad,
tillgänglig, okomplicerad smak med trevlig frukt, avrundade
tanniner, frisk fruktsyra och medelstor kropp. 60 % merlot,
30 % cabernet sauvignon, 10 % cabernet franc.

14
=
169:-

2014 Château Lamothe de Haux Première Cuvée
Château Lamothe, Bordeaux, Frankrike
500794, Samplex, 12 %
Drygt medelfyllig doft av svarta vinbär, mörka plommon,
mandel, rostade fat och läder. Drygt medelfyllig smak med
tydliga, men avrundade tanniner, pigg fruktsyra i en kropp
med viss rondör och rostat kaﬀe i eftersmaken.
60% Merlot, 30% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc

14,5
=
1128:-/
6x750 ml

2013 Pure Cabernet Sauvignon
Wenny et Gabriel Tari, Languedoc-Roussillon, Frankrike
73921, ExpertWine Naturvin, 13 %
Medelfyllig, ren doft av björnbär och svarta vinbär med ett
stänk kanel, tobak och läder. Medelfyllig, balanserad, tillgänglig
smak med lagom avrundade tanniner, pigg fruktsyra och
medelfyllig kropp. Ekologiskt/Naturvin, 100 % cabernet
sauvignon.

16
+
1188:-/
6x750 ml

2011 Château de Gaudou Renaissance
Durou et Fils, Cahors, Frankrike
76336, Avivera, 14 %
Dov doft av mullbär, svarta vinbär och björnbär, mocca, stall,
ceder och torkade fikon. Ganska fyllig smak med bra frukt,
vital fruktsyra, tydliga men runda tanniner och bra längd.
100 % malbec.

15,5
+
199:-

2014 Côte de Nuits-Villages Louis Max
Louis Max, Bourgogne, Frankrike
4626, Sigva, 13 %
Rödfruktig, aromatisk syrlig och bärig doft. Rund, komplex,
mjuk, smak med fetma, örter, bär, balanserade syror och
harmonisk eftersmak. 100 % pinot noir.

15
=
219:-

2013 Crozes-Hermitage Domaine des Grands Chemins
Delas
Delas, Crozes-Hermitage, Rhône, Frankrike
70950, Ward Wines, 12,5 %
Generös, fruktig, kryddig doft av mörka bär, svarta oliver och
nymald svartpeppar. Balanserad, rund, tillgänglig smak med
ren frukt, runda tanniner, pigg fruktsyra och bra längd.
100 % syrah.

14,5
228:-

2012 Chorey-lès-Beaune Pièce du Chapitre
Tollot-Beaut, Bourgogne, Frankrike
70400, Ward Wines, 13 %
Ganska generös, lite bränd, pepprig doft av mörka, multna
bär, hallon, torkat kött och rostade fat. Ung, medelfyllig, något
bränd smak med generös, mörk frukt, potent fruktsyra, råa
tanniner och ek i eftersmaken.
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14
230:-

2011 Arinarnoa Le Fantasque
Domaine De Mayrac, VdP de la Haute Vallée de l'Aude,
Frankrike
74119, ExpertWine Naturvin, 13,5 %
Speciell, lite kokt doft av björnbär, hallon, lagerblad, kanel, lim
och örter. Rustik smak med kantig fruktsyra, låga, torra tanniner
och medelfyllig kropp. Ekologiskt vin av 100 % arinaroa.

15,5
=
292:-

2011 Savigny Champ-Chevrey Premier Cru
Tollot-Beaut, Bourgogne, Frankrike
70685, Ward Wines, 13,5 %
Aromatisk, druvtypisk pinotdoft av multna jordgubbar, kaﬀe,
lagerblad och lagom rostade fat. Ganska finstämd, balanserad
smak med frisk fruktsyra och snälla men torra tanniner, lätt
kropp och trevlig längd.

16
=
299:-

2010 Châteauneuf-du-Pape Pierre Henri Morel
Pierre Henri Morel, Châteauneuf-du-Pape, Frankrike
74211, Fondberg & Co, 14 %
Kryddig och örtig doft av svarta oliver, kryddnejlika, nypon,
bark, läder, skokräm och choklad. Medelfyllig smak av mörka
bär, svarta oliver, järn, pigg fruktsyra och ganska strama tanniner. Grenache, syrah och mourvèdre.

16,5
=
394:-

2010 Beaune Clos du Roi Premier Cru
Tollot-Beaut, Bourgogne, Frankrike
70669, Ward Wines, 13 %
Aromatisk, ganska utvecklad, örtig, kryddig, animalisk och
komplex doft av mogna jordgubbar, kaﬀe, läder, kokta grönsaker och lagom rostade fat. Generös smak med trevlig frukt,
pigg, ren fruktsyra, mera återhållna tanniner och lätt, smörig
kropp med fin längd.

16,5
=
469:-

2013 Gevrey-Chambertin
Domaine de la Vougeraie, Bourgogne, Frankrike
72888, Winemarket Nordic, 12,5 %
Ung, ganska stram doft av hallon, jordgubbar, kaﬀe, apelsinskal,
mint, vit choklad, korinter, kola, bacon och rostade fat. Fyllig,
tät smak med generös, fin frukt, pigg fruktsyra och balanserade
tanniner, medelstor kropp, viss smörighet och bra längd. Bra
potential!.

17,5
+
479:-

2011 Delas Domaine de Tourettes Hermitage
Delas, Hermitage, Rhône, Frankrike
75456, Ward Wines, 14 %
Generös, aromatisk doft av peppar, örter, järn, lakritspipa,
mörka plommon, björnbär, charkuterier, tobak och svarta
oliver. Balanserad, generös, rund och ren smak med finstämd
fruktsyra och väl avvägda, lite sandiga tanniner, knappt
medelfyllig, smörig kropp och lång eftersmak. 100 % syrah.

16
649:-

2013 Nuits-Saint-Georges Premier Cru Les Damodes
Domaine de la Vougeraie, Bourgogne, Frankrike
72300, Winemarket Nordic, 13 %
Dov, animalisk doft av björnbär, hallon, kaﬀe, gummi, svart
lakrits och rostade fat. Ung smak med hög fruktsyra och tydliga
tanniner, medelfyllig, rund kropp och lätt bränd ton i den långa
eftersmaken.

12
=
79:-

2014 Christer Berens Primitivo
Christer Berens, Apulien, Italien
78302, Mondo Wine Sweden, 13,5 %
Fruktig, tät, rustik doft av russin, gummi, nypon och körsbär.
Fruktig, söt, medelfyllig smak med katrinplommon och runda,
modesta tanniner. 100 % primitivo.

14
+
119:-

2013 Langhe Rosso
G D Vajra, Langhe, Piemonte, Italien
73279, Moestue Grape Selections, 13,5 %
Aromatisk doft av lingon, örter, kryddnejlika, och syrliga röda
bär. Slank, helt torr och bärig smak av klarbär med frisk
fruktsyra och ren eftersmak. 30 % barbera, 25 % nebbiolo,
25 % dolcetto, 10 % freisa och 10 % albarossa.

12
129:-

2009 Il Falcone Riserva
Rivera, Castel del Monte, Apulien, Italien
2335, Moestue Grape Selections, 13,5 %
Aromatisk, bordeauxlik, stallig doft av brettomyces? Rustik,
kantig smak med torra tanniner, hög fruktsyra, mörk frukt
och bitter choklad i eftersmaken. 70 % nero di troia och
30 % montepulciano.

14
+
129:-

2012 Montefalco Rosso Antonelli
Antonelli San Marco, Montefalco, Umbrien, Italien
2316, Fondberg & Co, 13,5 %
Rund, fruktig och frisk doft av körsbär, slånbär och vanilj. Smak
med slank kropp, tät mitt, sandiga tanniner, friska syror, ton av
gummi samt varm och stram eftersmak. 70 % sangiovese,
15 % sangrantino och 15 % merlot.

13
=
780:/6x750 ml

2011 Eliseo Rosso Toscano
Gualdo del Re, Toscana, Italien
78529, Avivera, 14,5 %
Varm doft av mörka bär, vanilj, ek och gummi. Fruktig, örtig
smak med frisk, läskande syra, ett uns brändhet, medelfyllig
kropp, sträva tanniner och varmt avslut. 60 % sangiovese, 20 %
cabernet sauvignon, 20 % merlot.

14,5
+
149:-

2014 Barbera d'Alba Luciano Sandrone
Luciano Sandrone, Piemonte, Italien
71759-01, Prime Wine Sweden, 13,5 %
Sluten, ungdomlig doft av plommon, söt lakrits, kaﬀe och
vanilj. Fyllig, fruktig smak med pigg syra, tydliga men mogna
tanniner och frisk och balanserad finish. 100 % barbera.

13,5
=
149:-

2012 Dolcetto d'Alba Luciano Sandrone
Luciano Sandrone, Piemonte, Italien
70866-01, Prime Wine Sweden
Generös doft av mandel, körsbär och gråpäron. Ganska lätt,
frisk smak med återhållen frukt, tillräcklig syra och måttliga
men tydliga tanniner. 100 % dolcetto.

14
=
156:-

2010 Mangiacane Chianti Classico
Villa Mangiacane, Chianti Classico, Toscana, Italien
71006, Samplex, 14 %
Återhållen, aromatisk doft av körsbär, sötmandel och ett stänk
choklad. Medelfyllig smak med ganska hög fruktsyra, torra
tanniner och medelfyllig kropp. 85 % sangiovese, 10 % canaiolo
och 5 % colorino.

13,5
=
159:-

2011 Mongrana
Agricola Querciabella, Maremma, Toscana, Italien
73533, Prime Wine Sweden, 14 %
Doft av körsbär, plommonmarmelad, blåbär, mandel, choklad,
vanilj och fint rostade fat. Smak med torra men polerade,
lite ekiga tanniner och ett lite eldigt slut. 50 % sangiovese,
25 % merlot och 25 % cabernet sauvignon.

14
=
169:-

2012 Pèppoli Chianti Classico
Marchesi Antinori, Chianti Classico, Toscana, Italien
74473, Sigva, 13 %
Aromatisk, öppen doft av mörka körsbär, ploppad sötmandel,
mörk choklad och ett stänk läder. Medelfyllig, tillgänglig smak
med avrundade tanniner, pigg fruktsyra och lagom stor kropp.
90 % sangiovese, 10 % merlot och syrah.

12,5
174:-

2012 N Zero Negroamaro
Vini Menhir Salento, Salento, Apulien, Italien
71563, Forscon, 14 %
Doft av körsbär, lingon, plommon i Madeira, mandel, klenäter,
choklad och tobak. Smak med sötfruktig attack, strama tanniner
och ganska fyllig kropp. 100 % negroamaro.

14
189:-

2013 Isole e Olena Chianti Classico
Isole e Olena, Chianti Classico, Toscana, Italien
73190, Moestue Grape Selections, 14 %
Animalisk doft av lufttorkad skinka, körsbär, mandelmassa
och mörk choklad. Ung, lite rustik smak med kantig fruktsyra,
torra tanniner och medelfyllig kropp. 80 % sangiovese,
15 % canaiolo, 5 % syrah.

15
=
192:-

2013 Doline
Ettore Righetti, Veneto, Italien
78057, Forscon AB, 13,5 %
Frisk, nyanserad, vinös doft av körsbär, nypon, slånbär och
choklad. Tät, koncentrerad smak med slank kropp och ton av
kryddnejlika, bra balans och frisk fruktsyra. Corvina, croatina
och merlot.

Aftonbladet
Härligt Hemma
31 oktober 2015

Fruktigt vin till
hårdosten
M-magasin
11 november 2015

WWW.SIGVA.SE

115kr

PRIS

ARTIKELNR: 6456
NAMN:
Saint Clair Premium Riesling

Varannan förare som
omkommer i singelolyckor i trafiken är
alkoholpåverkad.
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13,5
192:-

2011 Primitivo Manduria Menhir
Vini Menhir Salento, Salento, Apulien, Italien
72739, Forscon, 14 %
Doft av körsbär, enbär, plommon i Madeira, marsipangris i
choklad och liten dammighet. Lite sötaktig smak med eldighet,
tät frukt och strama, "bitiga" tanniner. 100 % primitivo.

12
201:-

2013 Rosso di Montalcino Campo di Marzo
Il Valentiano, Rosso di Montalcino, Toscana, Italien
75980, Forscon, 14 %
Doft av tändsticksplån, körsbär och choklad. Rustik, kantig
smak med adstringerande, torra tanniner, kantig fruktsyra
och medelstor kropp samt alkoholvärme i eftersmaken.
100 % sangiovese.

15
=
201:-

13
1416:-/
6x750 ml

15
=
239:-

15
=
248:-

15
=
248:-

15,5
=
263:-

15,5
=
290:-

15,5
=
294:-
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2012 Vigneti di Ettore Valpolicella Classico
Ettore Righetti, Valpolicella Classico, Veneto, Italien
79588, Forscon, 12,5 %
Stor, kryddig doft av nypon, körsbär, vanilj och röda bär. Slank
kropp med frisk fruktsyra, fin bärig frukt, polerade tanniner, ett
stänk mineraler och stram, ren avslutning. 60 % corvina,
15 % croatina och 25 % rondinella.
2013 Respiro Nero d'Avola
Valdibella, Sicilien, Italien
73392, ExpertWine Naturvin, 13,5 %
Ung, fruktig doft med kokt, lite bläckigt inslag av mörka bär
och havrekuddar. Spritsig smak med mörk frukt, lätt kropp,
pigg fruktsyra och mera måttliga tanniner samt restsötma i
det korta avslutet. Ekologiskt/naturvin av 100 % nero d'avola.
2011 Barbaresco Voghera
Luigi Voghera, Barbaresco, Piemonte, Italien
72107, Prime Wine Sweden, 14,5 %
Aromatisk, lätt doft av löv, torkade rosor, viol, kakao, stearin
och ett stänk pomerans. Fyllig smak med hög fruktsyra och
rejält klipp i de torra tanninerna. 100 % nebbiolo.
2011 Mangiacane Gran Selezione, Chianti Classico
Villa Mangiacane, Chianti Classico, Toscana, Italien
70150, Samplex, 14,5 %
Medelfyllig, aromatisk doft av körsbärskärnor, kryddpeppar,
mandel, choklad och ett stänk kanel. Drygt medelfyllig, stram
smak med frisk fruktsyra, stringenta tanniner och varm
eftersmak. 95 % sangiovese och 5 % merlot.
2013 Vigneti di Ettore Ripasso
Ettore Righetti, Valpolicella Classico Superiore,
Veneto, Italien
79587, Forscon, 14 %
Ung doft av mörka körsbär, kakao, torkade fikon, russin och
brända mandlar. Fyllig smak av mogna, torkade bär, vital
fruktsyra, tydliga, runda tanniner och fyllig kropp. 75 % corvina,
20 % rondinella, 5 % croatina.
2012 Barbera d'Asti Rouvè Rovero
Fratelli Rovero, Barbera d'Asti, Piemonte, Italien
70715, Avivera, 14,5 %
Aromatisk doft av tobak, läder, mörka körsbär, tjära, kryddnejlika, toﬀee och mörk choklad. Fyllig smak med bra anslag
av mörk frukt, mörk choklad, frisk fruktsyra, lagom robusta
tanniner och bra längd. 100 % barabera. MS: 14,5p.
2011 Barbera d'Alba Superiore Franco Molino
Franco Molino, Barbera d'Alba, Piemonte, Italien
78664, Forscon, 14,5 %
Generös, kryddig, örtig doft av björnbär, svarta körsbär, ceder,
mandel, tobak, löv och viol. Fyllig, ung smak med bra frukt, hög
fruktsyra och bra klipp i de torra tanninerna.100 % barbera.
2009 Barbaresco
Boffa Carlo, Barbaresco, Piemonte, Italien
79696, Forscon, 13,5 %
Aromatisk, öppen, lätt doft av viol, rosor, marsipan, choklad,
lakrits, tjära, plommonmarmelad och lövhög. Fyllig smak med
hög fruktsyra, tydliga, torra tanniner, knappt medelfyllig kropp
och lång eftersmak. 100 % nebbiolo.
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16
=
312:-

2012 Fattoria di Petroio Lenzi Chianti Classico
Fattoria di Petroio Lenzi, Chianti Classico, Toscana,
Italien
73064, Forscon, 13,5 %
Harmonisk, öppen, elegant, örtig doft av körsbär, läder,
mandel, enbär, ceder, anis och kanel. Ganska fyllig, balanserad
smak med frisk fruktsyra och tydliga, avrundade tanniner och
medelfyllig, rund kropp. 90 % sangiovese, 10 % colorino och
malvasia nera.

16
516:-

2011 Vigneti di Ettore Amarone della Valpolicella
Classico
Ettore Righetti, Veneto, Italien
79579, Forscon, 16 %
Generös, rik doft av torkad frukt, svarta vinbär, rostad ek,
mörk choklad och mocca. Fyllig smak med rik, torkad frukt,
vital fruktsyra, runda tanniner, fyllig kropp samt restsötma och
alkoholvärme i den långa eftersmaken. 75 % corvina och
corvinone, 10 % rondinella, 10 % croatina och 5 % osoleta.

14,5
+
149:-

2014 Villa Maria Cellar Selection Pinot Noir
Villa Maria Estate, Marlborough, Nya Zeeland
88393, Fondberg & Co, 13,5 %
Kryddig doft av apelsinskal, rödbetor, jordgubbar och svarta
körsbär. Medelfyllig smak med friska syror, rejält med mogen
frukt och ren och balanserad eftersmak med liten kärvhet.
100 % pinot noir.

14
179:-

2013 Niepoort Vertente
Niepoort, Douro, Portugal
78257, Wicked Wine, 13,5 %
Ganska sluten doft av plommon, torkad frukt, marsipan och ek.
Drygt medelfyllig, påtagligt torr smak med frisk syra, ganska
snälla tanniner och mjukt avslut. Tinta amarela, tinta roriz,
touriga franca och touriga nacional.

16
=
346:-

2009 Poeira
Quinta do Poeira, Douro, Portugal
78047, Wicked Wine, 14 %
Dov, fruktig doft av mörka plommon i Madeira, kaﬀe, läder, russin,
vanilj och rostade fat. Fyllig, fruktdriven smak av björnbär,
plommon, vital fruktsyra och tydliga, runda tanniner och fyllig
kropp. Sousâo, tinta roriz, touriga franca och tinta barroca.

12,5
=
99:-

2015 Akita Viramidus Selection
Viràmidus, Montsant, Spanien
75752, Winbee, 13,5 %
Ganska generös doft av varma björnbär, trä och rostade hasselnötter. Medelfyllig smak med rejäla och bordusa tanniner,
stram frukt, tydlig fruktsyra och måttlig kropp. 45 % Carinyena,
30 % syrah och 25 % garnatxa.

13
=
128:-

2014 Prados Fusion Garnacha/Syrah
Pagos del Moncayo, Campo de Borja, Spanien
70154, Wine List, 14 %
Stor, pigg doft av körsbär, rostade ekfat, vanilj, choklad och
citron. Bussig smak med medelfyllig kropp med beska och
söta ektanniner, frisk fruktsyra och inslag av vanilj, choklad,
björnbär. 65 % garnacha, 35 % syrah.

13
=
129:-

2009 Castaño Collección
Bodegas Castaño, Yecla, Spanien
76881, Fondberg & Co, 14 %
Återhållen doft av svartvinbärssaft, svarta körsbär och vanilj.
Medelfyllig smak med god, mogen frukt, pigg syra, tydliga, väl
integrerade tanniner och rent avslut. 70 % monastrell,
30 % cabernet sauvignon.

12,5
=
129:-

2009 Xibrana Crianza
Vicente Gandía, Priorat, Spanien
76382, Fondberg & Co, 14 %
Lite dammig doft av nypon, plommon, russin, tobak, rök och
läder. Stram smak med lite torra tanniner och eldigt avslut.
60 % carinyena, 30 % garnatxa och 10 % syrah.

14
=
159:-

2012 La Montesa
Alvaro Palacios, Rioja, Spanien
83443, Prime Wine Sweden, 14 %
Doft av körsbär, vanilj, ek, blåbär, kryddnejlika och lite honung.
Saftig smak med torra men polerade tanniner och värme och
liten bitterhet i avslutet. 80 % garnacha, 15 % tempranillo och
5 % mazuel.o

14
=
159:-

2012 Lleiroso Crianza
Bodegas Lleiroso, Ribera del Duero, Spanien
79366, Giertz Vinimport, 14,5 %
Dov, söt doft av mandelmassa, choklad, plommon i likör och
vanilj. Fyllig men oförlöst smak med rejäl frukt, tydliga och
mogna tanniner, ganska pigg syra och en känsla av körsbärskärnor i avslutet. 100 % tinto fino.

14,5
=
187:-

2013 Trepat
Carles Andreu, Conca de Barberà, Spanien
75651, Samplex, 13 %
Doft av vanilj, plommon, klarbär, choklad, russin, pomerans
och läder. Smaken är saftig med återhållna, polerade tanniner
och eldighet. 100 % trepat.

14,5
199:-

2012 Casa Cisca Yecla
Bodegas Castaño, Yecla, Spanien
73871, Fondberg & Co, 15 %
Djup doft med svärta och toner av blyerts, björnbär, blåbär,
vanilj, russin och gummi. Fruktig, bärig, drygt medelfyllig smak
med alkoholvärme, markerade tanniner, friska fruktsyror och
stramt avslut med ektoner. 100 % monastrell.

15
=
199:-

2014 Prados Collection Syrah
Pagos del Moncayo, Campo de Borja, Spanien
70152, Wine List, 14,5 %
Stor doft av mycket rostad ek, vanilj, choklad, bananskal, viol
och björnbär. Mjuk, silkeslen, drygt medelfyllig smak med fina
fruktsyror, klistriga och söta ektanniner, ren, tät fruktighet och
varmt avslut. 100 % syrah.

13
214:-

2012 Toni Gelabert Fangos Negre
Vins Toni Gelabert, Balearerna, Mallorca, Spanien
74291, Johan Lidby Vinhandel, 14 %
Örtig, fruktig doft av mörka bär, mandel och läder. Fyllig, men
obalanserad smak med något vresiga fruktsyror, tydliga tanniner
och medelstor kropp. 50 % callet, 20 % cabernet sauvignon,
20 % merlot och 10 % syrah.

15
=
219:-

2012 Sela
Bodegas Roda, Rioja, Spanien
72361, Prime Wine Sweden, 14 %
Dov, något kokt, fruktig doft av mörka bär, lagom integrerade,
rostade fat, läder och ett uns vanilj. Fyllig, balanserad, fruktdriven smak med ganska generös kropp, runda tanniner, vital
fruktsyra och lång eftersmak. 96 % tempranillo, 3 % graciano
och 1 % garnacha.

14
1434:-/
6x750 ml

2011 Alesago Bodegas Moraza
Bodegas Moraza, Rioja, Spanien
71898, ExpertWine Naturvin, 13,5 %
Ung, saftig, jästig doft av klarbär, plommon, nypon, vanilj och
ett stänk kanel. Medelfyllig smak av röd frukt, tillräcklig, torr
fruktsyra, måttliga tanniner och medelstor kropp. Ekologiskt/
Naturvin av 100 % tempranillo.

17
968:-

2011 Black Stallion Cabernet Sauvignon Limited
Edition
Delicato, Napa Valley, Californien, USA
75159, Ward Wines, 14,5 %
Rik doft av koncentrerad svartvinbärssaft, chokladkola, eukalyptus, mint, kaﬀe, svart lakrits och pomerans. Fyllig, rund,
balanserad smak med generös, mogen, mörk frukt, spänstig
fruktsyra och tydliga men runda tanniner och lång, varm
eftersmak.100 % cabernet sauvignon.

12,5
=
99:-

2012 Domaene Gobelsburg Zweigelt
Schloss Gobelsburg, Niederösterreich, Österrike
79279, Prime Wine Sweden, 12,5 %
Doft av plommon, körsbär, skogsbär, choklad, viol och läder.
Smak med syrlig ung frukt, polerade tanniner och en tydlig
bitterhet. 100 % zweigelt.

Sött vin
14,5
=
99:-/
375 ml

Nätviner
Roséviner
13,5
+
135:-

2015 Bronzinelle Rosé
Château Saint Martin de la Garrigue,
Coteaux du Languedoc, Frankrike
www.franskavinkompaniet.com, 14 %
Doft av jordgubbar, grapefrukt, rosenblad, inlagda päron och
lite ingefära. Smak med fetma, söta karameller, bitterhet och
en pigg fruktsyra i avslutet. 70 % cinsault och 30 % grenache.

14
189:-

2015 Cuvée Tradition Rosé
Domaine Lafran-Veyrolles, Bandol, Frankrike
www.franskavinkompaniet.com, 13 %
Vacker laxrosa färg. Generös, utvecklad, brådmogen, blommig
doft av rostad sötmandel, mogna röda bär, läder och ett stänk
flyktiga syror. Fyllig smak med stringent syra, drygt medelstor
kropp och lite rustik eftersmak. 70 % mourvèdre, 20 % cinsault
och 10 % grenache.

Rött vin
14
=
175:-

2014 Cuvée Languedoc
Les Vignes Oubliées, Coteaux de Languedoc, Frankrike
www.franskavinkompaniet.com
Ungdomligt syrlig doft av blåbär, läder, kryddnejlika och vanilj.
Fyllig smak med bra tryck i den mogna frukten, frisk syra, tydliga
men mogna tanniner och en aning sötma i avslutet. Cinsault,
grenache, syrah och carignan.

CURVOS Rosé

Vinnare

89
SEK

Medelfyllig doft
av jordgubbar
och hallon. Vin
med lätt kropp
och ren fräsch
fruktsyra och
mineralton i
eftersmaken.

Säljs i kollin om 6 fl.
Finns på Beställningsortimentet

2015 Moscato d'Asti Alﬁero Boffa La Lupa
Alﬁero Boffa, Moscato d'Asti, Piemonte, Italien
71931, Johan Lidby Vinhandel, 5 %
Frisk, ganska återhållen doft av krossade druvskal, mint, banan
och clementin. Fyllig smak med mjuk mousse, härligt frisk syra,
bra struktur och fint mogen frukt i det halvsöta avslutet. 100 %
moscato bianco de canelli
MUNSKÄNKEN NR 4 2016
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Riesling regerar i
Kloster Eberbach i Eltville, Rheingau, är Tysklands största vingård med
220 hektar odlingar. Det är också en historisk och kulturell institution
med 900 års historia, som började när cisterciensermunkar här anlade
klostret. Detta var också spelplats för ﬁlmen Rosens namn med Sean
Connery i en av huvudrollerna.
Text och foto. Mikael Propst
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Det tyska klostret grundades redan år 1136
av den ledande munken Bernhard av Clairvaux. Steinberg var det första vinberget, som
man anlade. Som mest bodde här 150 munkar under sträng regim. De odlade spannmål, höll lantbruksdjur, odlade vindruvor
och producerade vin.
Redan på 1500-talet var klostret den tyskspråkiga världens största vingård. Under det
30-åriga kriget 1618-48 plundrades klostret
dock av de svenska trupperna. Munkarna
flydde men återvände efter tre år, och inrättade år 1730, vid sidan av, en Cabinetkälla-
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Vy över gården Steinberg.

re för särskilt värdefulla viner. Här och då
uppstod därmed begreppet ”Kabinett”, som
fortfarande förekommer i form av ett prädikat på flasketiketter i Tyskland.
Munkarna byggde senare en tre kilometer
lång stenmur runt hela Steinberg, som fortfarande står kvar. Muren skyddade rankorna
mot druvtjuvar och behåller en viss värme.
Tiderna förändrades, sekulariseringen
fortskred och år 1803 lämnade den sista
munken egendomen. Hertigen av Nassau-Usingen tog över och ordnade snart till
och med vinauktioner i klosterlokalerna.

kloster i Rheingau
Efter att hertigdömet förlorat kriget mot
Österrike så annekterade preussarna riket
och kom från år 1866 också att styra över
Kloster Eberbach.
Åren gick, vinegendomen utvecklades
och utvidgades, två världskrig kom emellan
och 1945 inlemmades klostret i förbundslandet Hessen och förvaltas sedan dess av
Hessischen Staatsweingüter. Själva klosteranläggningen överfördes 1998 i en allmännyttig stiftelse. Från 2003 är vingodset
fortfarande statligt men styrs och drivs på
orten. Omkring 300 000 besökare kommer
hit årligen.
Weingut Kloster Eberbach har i dag sjutton så kallade Einzellagen, som betyder bestämda, avgränsade växtplatser. Vingodset
är enligt uppgift Tysklands värdefullaste sett
till de tolv vinbergen, och dessutom är 70
hektar branta lägen med minst 35 procent
lutning, vilket är landets största bestånd av
sådana åtråvärda växtplatser.
Vi träffar först österrikiskättade f d amerikanskan Erika Buntschuh, som levt i decennier här i Rheingau och representerar både
kloster och egendom. Hon guidar oss runt
och berättar att godset visserligen inte är
ekocertifierat men man använder inte några
bekämpningsmedel. Nyttiga insekter stöds
genom gröna stråk som dras genom vinbergen, som till exempel Steinberg. En gammal
kulturfårras betar här och vårdar därigenom
landskapet naturligt. Man avstår även från
växtskyddsmedel. Här används enbart gröngödsling och naturlig dynga.
Mellan 60 och 100 anställda arbetar i olika
omfattning på vingodset, varav en femtedel
sköts av 30 vinbönders familjer. Tillsammans producerar man två miljoner flaskor
vin och sekt per år.
Godsets storlek avspeglas också i den nya
vinkällaren, Steinbergkeller, som är hela 80
meter lång och 5 000 kvadratmeter stor i tre
etage. Druvmusten transporteras vidare från
press till rostfria ståltankar, totalt 250 stycken från 270 liter och upp till 50 000 liter,
genom naturlig gravitation i den 14 meter
djupa källaren. Tankarna är individuellt datorstyrda för olika temperaturer. Även pressarna imponerar; en klarar 10 ton, två 8 ton
och två 4,2 ton druvor. Skulle omständigheterna vara extrema så kan alla druvor hinna
pressas på endast tio dagar! Steinbergkeller
har fått arkitekturpris och utsågs invigningsåret 2008 till Europas modernaste av
tidningen Stern.
De främsta torra rieslingvinerna beteck-

Ett gammalt vackert skåp har
en förklarande bild i form av
klostret, ett vildsvin och en bäck.
Bilden fungerar som en rebus för
Kloster Eberbach (”Kloster Vildsvinsbäck”). Legenden berättar
att munkarna vid denna plats
plötsligt såg ett vildsvin dyka upp.
De tog det som ett tecken från Gud
att här bygga sitt kloster.

Cisterciensermunkar

Cistercienserorden är en
katolsk klosterorden som
grundades 1098 av benediktinermunkar som vände
sig mot vällevnaden i dåtidens kloster och ville återgå
till de stränga benediktinerreglerna. Cistercienserna var
den första klosterorden med
centralstyrd organisation
över flera kloster. Tidigare kloster hade varit rätt
självständiga utan central
ordensledning.

Rosens namn

Rosens namn är en fransktysk-italiensk film från 1986,
som är baserad på Umberto
Ecos roman med samma
namn. I en av huvudrollerna
spelade Sean Connery.

nas ”Großes Gewächs”. Druvorna jäser i
gamla 2500 liters träfat, som också är temperaturstyrda. Vinerna buteljeras i flaskor från
75 cl ända upp till sex liter, de senare kostar
närmare 5 000 kronor styck.
Alla rödviner mognar på ekfat. De främsta spätburgunderdruvorna från lägena Berg
Schlossberg och Höllenberg ligger efter avslutad jäsning 1,5 år på nya 600- respektive
1200-liters ekfat i godsets källaranläggning
i Assmanhausen. De finns på samma flaskstorlekar som de vita och med samma högstapris.
Kloster Eberbach odlar huvudsakligen
riesling, knappt 80 procent, och spätburgunder, knappt 20 procent. Därutöver har man
en mindre andel weiss- och grauburgunder.
Endast tio procent av vinerna exporteras.
Godset använder genomgående skruvkork;
på de bästa vinerna döljs gängorna i korken.

Vinprovning

Eberbach har tre huvudlinjer för sina viner, i
stigande kvaliteter: ”Gutswein”, ”Crescentia”
(uttag: 60 hl/ha och skördat för hand) och
”Cabinetkeller” (uttag: 50 hl/ha och skördat
för hand).
Provningen hålls i det mycket stora och
välfyllda vinoteket invid klostret och består
av enbart rieslingviner. Vi börjar på Crescentianivå med 2013 Steinberger Rheingau
Trocken (nr 79910), ett bra, fruktigt, elegant
vin med citrus- och gula äppelaromer samt
toner av honung och mineral. Det torra vinet har 7,5 gram restsocker (RS) och 12 %
alkohol.
Redan det andra torra vinet lyfter till
mycket fina höjder: Rauenthaler Baiken
2013, som har mer mineral och mer syra,
samt aromer av honungsmelon. Vinet är elegant och kabinettlikt, enligt Jürgen Rödesheim, som arbetar på vinoteket och leder vår
provning. Det är lagrat över ett år på ﬂaska.
Erbacher Marcobrunn 2013 tillhör Cabinet-linjen och betecknas Großes Gewächs
(GG), som ska motsvara torr spätlese i mognadsgrad. Blommig doft med persikotoner
och lång eftersmak. 12 % alkohol och 9 gram
RS.
Steinberger Riesling 2009 Cabinetkeller
är ett underbart toppvin av auslesetyp, som
jäst ett år på träfat och sedan mognat 24
månader på 2400 liters träfat och ett år på
flaska. Här finns citrustoner och petroleumdoft med en härlig, skir och mjuk smak, 11
gram RS.
Steinberger feinherb 2013 Crescentia är
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som det först provade vinet men med en angenäm sötma och frukt och med citrus-, mineral- och persikotoner, 15 gram RS. Motsvarande Gutswein feinherb, årgång 2014, är
också fruktigt och fylligt men har råare toner
av gula äpplen och citrus. Feinherb är en vintyp som tydligt smakar mer sött än de torra
vinerna, men ändå inte når upp till ett halvtorrt vin, enligt regelboken. Här styr smaken
och inte den faktiska sockerhalten, förklarar
Rödesheim. Feinherb används i vissa fall för
att komma ifrån de gängse benämningarna
torr och halvtorr.
Vi fortsätter med Crescentia-linjen och
Steinberger Kabinett 2013. Gula päron samsas med persika, honung och blommor på
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Gamla vinpressar sedan klostertiden.
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I den moderna Cabinet-källaren
f inns gamla 2 500-liters träfat för
riesling großes gewächs.

arompaletten. Hela 72 gram RS, 10 % syra
och endast 7,5 % alkohol.
Rauenthaler Baiken spätlese 2013 är ett
riktigt gott vin med bivax och honung i smaken. Det håller hela 95 gram RS och bara
8 % alkohol.
Provningen avslutas med två Cabinet-viner. Rüdesheimer Berg Schlossberg Auslese
2006 är läckert guldfärgat med bivaxdoft och
kraftfull honungssmak, 160 gram RS och 9 %
alkohol. Wiesbadener Neroberg Beerenauslese 2011 är bärnstensfärgat med doft av smält
socker och karamell och smakar söta druvor
och honung, 280 gram RS, 12 gram syra och
8 % alkohol. För 96 euro halvflaskan får man
ett sagolikt gott dessertvin.

snabbkursen

Pinot gris
Pinot gris är en kameleont bland druvsorter. Inte nog med att druvan, som räknas till
de gröna sorterna, har en färg som i moget stadium varierar från brunrosa till gråblått,
dess viner anpassar sig också till många olika karaktärer och traditioner.
planterad druvsort i både Bourgogne och
Champagne ända fram till 1800-talet, då
andra sorter, som gav säkrare skördar och
inte degenererade så lätt, tog över. Idag, när
klonmaterialet är bättre, har pinot gris blivit
en alsacisk angelägenhet. Här produceras
också det mesta av det bästa i pinot grisväg.
Fast både Tyskland och norra Italien har
större arealer av druvan och dessutom finns
den numera i alla vinodlande världsdelar.
De mest lyckade vinerna där kommer från
lite svalare områden som Nya Zeeland och
Oregon. Inte helt oväntat, det rör sig ju om
en medlem av den snabbmognande pinotfamiljen.
Viner av pinot gris har många gånger en
lite djupare färg än andra vita viner. Framför allt gäller det viner som gjorts av riktigt
mogna druvor som hunnit skifta färg på
skalen. Doften är liten och neutral hos viner där druvorna varit bara måttligt mogna. Äpple och ylle är drag man kan hitta i
de fallen. Med lägre avkastning och högre

druvmognad växer doften markant. Fast den
blir aldrig riktigt intensiv, snarare djup och
bred med rika och avrundade toner. Aprikos,
torkad frukt och mjuka kryddtoner dyker
upp. Rätt vanligt är också svamparomer som
champinjonkräm men de tonerna är inte
druvegna utan beror på rötangrepp. Som
tunnskalig sort blir pinot gris lätt angripen.
Ambitiöst odlad pinot gris ger extraktrika
viner med tyngd och rondör. I Tyskland tar
man gärna fram sin grauburgunder som exempel när man vill visa vad som menas med
kropp i ett vin. Och smeknamnet ”sultanen”
i Alsace pekar på samma sak. Syran känns
många gånger måttlig men är egentligen bra.
Av de fyra ädla sorterna i Alsace har pinot
gris näst riesling faktiskt den bästa syran,
den är bara maskerad av kroppen. För syrans
kvalitet talar också att pinot gris ger fina söta
viner av sent skördade druvor. Vinerna blir
rika, djupa och riktigt smarriga utan att förlora sin balans vilket annars skulle vara fallet.
Ulf Jansson

Den här provningen har tyngdpunkten förlagd till Alsace och vill visa på
både kvalitetsskillnader och stilar. Här
finns också utblickar mot Tyskland,
Italien och Nya världen. Utbudet av
pinot gris kunde vara bättre i Systemets butiker så ett par beställningsviner får komplettera listan.

kare än det förra vinet samtidigt som syran
är friskare. Pinot gris som apéritifvin.

2012 Trimbach Pinot Gris Réserve
(BS85519, 164:-)
Tillbaka till Alsace igen och nu på högre
nivå. Doften är trevligt utvecklad med gult
äpple, aptikos, mjuka kryddtoner och lite
mineral. Smaken är drygt medelfyllig, utvecklad och rik med liten sötma, bra kropp,
komplexa aromer, klar, fint integrerad syra
och rent, fast slut med tydlig mineralsälta.
En mer mångfacetterad pinot gris med viss
elegans.

PROVA SJÄLV

I Alsace ger den fylliga, mjukt aromatiska
viner medan den i norra Italien blir lätt, blek
och neutral med mer syra. I Bourgogne, där
den förekommer som pinot beurot och fortfarande (i liten skala) kan ses samplanterad
med pinot noir även i en del riktigt högklassiga vingårdar, vinifieras den som ett rött vin.
Och i Champagne, där den ännu odlas av en
och annan excentriker, ger den ett vin som
smakar som, ja, champagne.
Pinot gris är en gammal mutation av
pinot noir. På medeltiden kom druvan från
Bourgogne till bland annat Schweiz och
mot slutet av 1300-talet fördes den vidare
till Ungern, där den planterades i trakten av
Balatonsjön av cisterciensermunkar, gråbröder, som än i dag ger pinot gris dess ungerska namn: Szürkebarat. När druvan kom till
Tyskland är oklart men den"återupptäcktes"
1711 i en vingård i Pfalz av Johan Ruland efter vilken druvan har ett av sina tyska namn:
Ruländer.
I Frankrike var pinot gris en vanligt

2014 Jean Biecher Pinot Gris
(81401, 99:-)
Vi börjar i Alsace med ett för området
typiskt, lite rundare vin. Doften är öppen
och fruktig med gula plommon, päron,
melon, honung och en lätt kryddighet.
Smaken är medelfyllig, mycket rik och avrundad med trevlig rondör i kroppen, integrerad syra och lite kryddig avslutning
med värme. Stiltypiskt för Alsace har vinet en viss sötma med 8 gram per liter.
2015 Patchwork Pinot Grigio (6075, 79:-)
Ett vin från Argentina får representera den
stramare stilen av pinot gris, typiskt nog här
med sitt italienska namn. Vinet är riktigt
blekt i färgen och doften ung och fruktig
med äpple, persika, citrus och en svag kryddton. Smaken är helt torr och lättare och slan-

2015 Groh Organic Grauburgunder
Trocken (5551, 99:-)
Det är ingen regel men i Tyskland förstås
”ruländer” oftast som en pinot gris med
sötma medan ”grauburgunder” står för ett
torrt vin. Som den här grauburgundern från
Weingut Groh i Rheinhessen. Doften är
ung med kryddor, persika och aprikos och i
tonerna. Smaken är medelfyllig, torr, fruktig och nyanserad med rätt bra kropp, god
struktur och fin syra. Korrekt druvkaraktär
och nyhet den här månaden.
2014 Mezzacorona Pinot Grigio Riserva
(2412, 79:-)
Pinot grigio är en populär druva i norra
Italien. Vanligen är vinerna okomplicerade,
torra och fräscha men den här riservan visar
på en klart högre ambitionsnivå. Doften är
öppen, fruktig och lite ekkryddig med aprikos, päron, melon och citrus. Smaken är torr,
fruktig och sammansatt med trevlig kropp,
inslag av fat, god, balanserad syra och liten
mineralsälta i slutet. Efter jäsning har vinet
lagrats 12 mån på fransk ek.

2013 Domaine Ostertag Pinot Gris
Barriques (BS 76423, 219:-)
Till sist en barriquelagrad pinot gris. Här är
doften utvecklad med inslag av ek, kryddor,
aprikos, persika, rosor och mineral. Smaken
är torr, komplex och i början avrundad men
stramar upp med tydligt ekinslag med liten
strävhet och välbalanserad syra i mittpartiet
för att sluta varmt med mineralsälta och fat.
Pinot gris på bourgognevis.
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Pinot gris och mat
– HUR GÅR DET MED SYRAN?
Pinot gris är en mutation av pinot noir, med många (eller nästan alla) likadana arvsanlag.
Ändå har druvan ett eget mycket karaktäristiskt uttryck, framförallt en lägre syra än trillingsyskonen pinot noir och pinot blanc, men också en mer eller mindre uttalad kryddighet
som är en härlig tillgång. Detta gör också att den blir lite speciell tillsammans med mat.
Text: Mats Burnert Foto: Kristina Berggren
Pinot gris görs i två huvudstilar; En med lätt kropp, d v s låg fyllighet
vilket gör att syran upplevs som ganska hög, och en fylligare stil där
syran i stället känns låg. Här framträder också kryddigheten mycket
mer tydligt.
Vinerna jag använder är i alsacestil och av den fylliga typen då de
är mer matvänliga. Vinernas ganska moderata syra, tillsammans med
den fylliga och lite oljiga kroppen ger en lite ovanlig kombination.
Det gör dem lite svårare att kombinera med mat men tack vare den
typiska kryddigheten som man också hittar i vinet kan man få många
spännande kombinationer.

Vinurvalet på Systemet är i dagsläget klart begränsat. Vill man ha specifika viner måste man hålla utkik och slå till när de råkar dyka upp i ett
tillfälligt nyhetssläpp. På hyllorna idag finns ingen pinot gris av någon
högre klass, men i beställningssortimentet kan man hitta tre fyra stycken
– d v s magert även här.
På instegsnivå har jag den här gången valt ett vin från Nya Zeeland
som får sällskap av en typisk standardpinot gris från Alsace, en fylligare variant med en del restsötma. För att komma upp lite i kvalitet
valde jag även en pinot gris från Marcel Deiss att ställa mot toppvinet
denna gång, Trimbachs mer eleganta Pinot Gris Réserve Personelle.
För den som vill ta det ytterligare ett steg upp rekommenderar jag Domaine Weinbachs komplexa och balanserade viner liksom Domaine
Zind-Humbrechts en aning fylligare viner.

Vinlista:

2015 Brancott Estate Pinot Gris, Marlborough,
Nya Zeeland (6323, 99 kr)
2013 Paul Buecher Pinot Gris, Alsace, Frankrike, (2192, 139 kr)
2012 Marcel Deiss Pinot Gris, Alsace, Frankrike (75507, 239 kr)
2011 Trimbach Pinot Gris Réserve Personelle, Alsace,
Frankrike, (99683, 239 kr)

Alsacetypen av pinot gris är kanske den allra bästa när man vill ha ett
vin till allt från måttlig till ganska kryddig mat och där maten också
har måttlig syra – som t ex det thailändska köket. Kryddig mat framhäver kryddigheten i vinet och upprättar en sorts balans. Men både
fyllighet och restsötma kan variera ganska kraftigt i alsacevinerna,
varför man bör veta mer om sitt vin och framförallt provsmaka det
innan man går igång med maten.
Pinot grisviner från Alsace kan passa till både ganska enkla, rustika
rätter och till mat ur det fina köket. För att visa anpassning till lite
enklare mat gör vi en variant på en typisk alsacisk vardagsrätt – lökpaj.
Ett pajskal som fylls med en lökstuvning och rökt pancetta (italienskt
bacon). Pajen har då relativt mycket sötma, låg syra och rökigheten
från pancettan lyfter fram kryddigheten.
För att visa en lite elegantare maträtt lagar vi till en piggvar, som vi
ugnssteker i vin och serverar med en puré på potatis och den söta
palsternackan. Till detta har vi en vinsås med lite muskotnöt i.
För den som vill spetsa till maten lite kan man toppa med lite färska
räkor och löjrom. Räkorna ger sötma och sälta, löjrommens sälta är
självklar men umamin i denna lyfter också kryddigheten i vinet.
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Piggvar med vitvinssås
och palsternackspuré, 4 pers

ca 800 g piggvarsfiléer
2 dl grönsaksfond (alt fiskfond)
2 dl vitt vin
salt, vitpeppar
6-8 potatisar
4 palsternackor
1,5 msk smör
0,5 dl grädde
0,5 dl mjölk
Salt, vitpeppar
Gräslök
Löjrom, färska räkor (kan uteslutas)

Lökpaj à la Alsace, 4 pers
2 ½ dl mjöl
125 g smör
ca 1 msk vatten
300 g gul lök (2 stora)
80-100 g rökt pancetta
75 g smör
5 dl mjölk
1 dl mjöl
50 g smör
3 äggulor
salt, vitpeppar, muskot

Arbeta ihop mjöl och socker, tillsätt lite vatten tills degen har bra
konsistens. Detta kan göras i förväg och sedan låta degen stelna lite i
kylen en halvtimme/timme. Tryck ut pajdegen i 4 små portionsformar
eller i en stor form. Sätt ugnen på 200 grader C. Skiva löken och stek den i
en panna tills den blir lite glasartad i utseendet. Skär pancettan i tärningar
och stek sen på medelvärme medan såsen sjuder.
Smält smör i en kastrull på låg värme, rör ut mjölet i smöret och när
det fått en jämn konsistens tillsätts mjölken. Låt det sjuda i några minuter
tills såsen börjar tjockna innan du kryddar med riven muskot, salt och
peppar. Tillsätt äggulorna och rör till jämn konsistens. Tillsätt löken och
sjud en liten stund. Häll stuvningen i formarna och strö över den stekta
pancettan. Grädda i nedre delen av ugnen 20-25 minuter tills pajdegen
börjar få lite färg. Servera varm!

Hur fungerar kombinationen?

Brancott Estate Pinot Gris är alltför tunn och ska nog ses som en
apéritif istället för matvin. Den lilla frukten och syran försvinner i
stort sett helt, och kryddigheten är så pass låg att den knappt känns
med maten.
Buecher Pinot Gris är betydligt rikare och fylligare och dess fyllighet
och sötma matchar den lite smöriga och sötaktiga lökpajen bra. Frukten
och fylligheten dämpas på ett bra sätt och pancettans sälta och röktoner
lyfter fram kryddigheten. Vinet blir bättre, men är kanske ändå en aning
för fruktigt och sött för den känslige.
Marcel Deiss Pinot Gris fungerar mycket bra och får fin balans. Pajen
matchar fylligheten och lyfter fram kryddighet och struktur.
Réserve Personelle från Trimbach fungerar också, men har aningen
låg fyllighet i förhållande till maten. Kryddigheten lyfts fram, frukten
minskar och vinet får en mer tydlig mineralkaraktär samtidigt som syran
lyfts fram på ett ganska elegant sätt.
Bästa balansen blir med Marcel Deiss’ vin, men även de båda andra
alsacevinerna fungerar bra.

1 gul lök
2 små morötter
3 kvistar persilja
2 dl vatten
1 msk smör
1 msk vetemjöl
1 msk fiskfondskoncentrat (finns att köpa)
6 späda salladslökar, med stjälk
zucchini, strimlad (3-4 strimlor per person)
morötter, strimlad (3-4 strimlor per person)
I receptet bör man förbereda de olika delarna så att de kan serveras
varma samtidigt. Hacka schalottenlökarna lite grovt. Putsa piggvarsfiléerna, salta och peppra – vik ihop dem och lägg dem i en ugnsfast smord
form, formen får gärna vara liten så att den inte behöver för mycket av
det goda vinet. Lägg i schalottenlöken i formen, och täck fisken med
fond- och vinblandning.
Värm ugnen till 200 grader C. Ugnskoka fisken i 16-20 minuter i
nedre delen av ugnen. Till purén skalas potatis och palsternackor, dela i
bitar. Koka i ca 15 min i saltat vatten, tills de är mjuka. Blanda och värm
grädde och mjölk. Häll av kokvattnet, mixa rotfrukterna med mixerstav
eller liknande och tillsätt gräddmjölk till lagom konsistens. Smaka av
med salt och peppar.
Strimla morötter och zucchini, dela eventuellt salladslökarna om de
är stora. Smält en klick smör i en stekpanna, vänd ner grönsakerna strax
före servering och stek 2-3 minuter på medelvärme. Till såsen hackas lök
och morötter grovt. Koka under lock med persiljan ca 10 min, tag sen
ur grönsakerna och behåll fonden. Rör ihop beurre manie (smör+mjöl).
Tillsätt fiskfondskoncentratet. Cirka fem minuter före serveringen tillsätts vinbuljongen från den ugnsbakade fisken och beurre manie rörs
ned. Sjud såsen i 4-5 minuter innan den serveras. Smaka av med salt
och peppar. Lägg fisken, strö över räkor och löjrom, klicka ut puréen
och lägg de smörslungade grönsakerna över puréen. Servera såsen i en
snipa på bordet.

Hur fungerar kombinationen?

Brancott Estate är för tunn. Vinet försvinner till maten och upplevs
som ganska vattnigt. Buechers vin fungerar bra. Fylligheten består i
något för hög grad och syran blir lite i lägsta laget, puréen och såsens
fyllighet dämpar dock fylligheten något och vinet blir trots allt lite bättre
med maten. Marcel Deiss’ vin däremot blommar ut. Vinets struktur blir
betydligt bättre med maten, kryddigheten i vinet lyfts fram och frukten
upplevs mer balanserad. Trimbachs Réserve Personelle, som var något
knuten innan, öppnar sig en del, Den något stramare stilen kvarstår,
frukten kommer fram lite mer och vinet blir elegant och välbalanserat.
Om man tar mycket puré minskar dock frukten och vinet blir mer
mineraligt. Bästa vinet blir Réserve Personelle med Marcel Deiss som
god tvåa. Buecher fungerar men upplevs något klumpig. De ännu något
unga vinerna från Deiss och Trimbach öppnar sig och blir snäppet bättre
med maten.
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Munskänkarnas vintävling 2016
Historien upprepar sig. För femte året i rad blev finalen i Munskänkarnas vintävling en dramatisk historia som avgjordes först på det
tolfte och sista vinet. Vinnare blev Richard Granberg och Jerker Delsing från Piteå som följdes av de delade tvåorna Bo-Arne och Agneta
Nilsson från Karlstad samt Peter Carlsson och Hampus Stefansson
från Stockholm.
Vi hade ändrat upplägget till årets tävling som var indelad i två flighter, en vit och en röd, där det kunde vara både mousserande, torrt, sött
eller starkt. Vi gjorde också en ändring i sättet att svara, där vi efterfrågade enbart dominerande druvsort och ursprung.
Efter den första flighten såg det ut som att kampen om segern skulle
stå mellan Stockholm och Trollhättan, endast en halv poäng skiljde till
Stockholmarnas favör. På behörigt avstånd fanns Piteå, Karlstad och
Gävle, de senare representerade av Ingvar Nordberg och Gunnar Skoog.
Men det fanns ytterligare 120 poäng att kämpa om och på den sista
flighten gjorde Piteå och Karlstad en imponerande upphämtning och
jobbade sig i kapp och förbi. Piteås segermarginal blev tillslut tre poäng.
För Richard Granberg var detta andra segern på de fyra senaste tävlingarna, 2013 segrade han tillsammans med Åke Berggren. Trollhättan
är också en sektion som har representanter i finalen i princip varje år.
Samtidigt visar man bredd genom att det inte är samma lag som återkommer. Ett bra betyg till deras utbildningsverksamhet.
Trots att de hade ett lag före sig och ett på samma poäng måste laget
från Stockholm få en extra stjärna. De är rätt nya i Munskänkssammanhang och förra året kom de åtta. Det var just bristen på erfarenhet som
fällde dem eftersom de ”gav” bort några onödiga poäng på ursprungen,
men det kanske blir tredje gången gillt nästa år.
Vinnarna kommer att representera Sverige i VM i blindprovning
som avgörs i Bandol den 8 oktober, vi önskar dem lycka till! De

Recension

BORDEAUX

Det vinnande Piteålaget bestod
av Jerker Delsing t v och Richard
Granberg. Foto: Angélique Pehrson

delade tvåorna kommer att
representera Munskänkarna
vid SM i blindprovning i
samband med ”Vinets dag”
den 22/1-2017.
Ett stort tack till alla deltagande
lag samt funktionärer på sektions-, regions- och central nivå.

FINALVINER
Vita viner

André Clouet Grande Réserve Brut (Pinot Noir) (7686, 279,-)
2014 Georg Breuer Terra Montosa Riesling (5818, 209,-)
2014 Brocard Chablis Premier Cru Beauroy (7125, 179,-)
2015 Mulderbosch Chenin Blanc Steen op Hout (2701, 85,-)
2015 Yalumba Viognier (6466, 99,-)
2002 Château Suduiraut (3004, 409,-)

Röda viner

2014 Château de Pierreux Brouilly, Gamay (2293, 99,-)
2014 Tapiz Organic Reserve Malbec (6529,150,-)
2013 Viña Pedrosa Crianza, Tempranillo (2149, 161,-)
2013 Peter Lehman Potrait Shiraz (16381, 128,-)
2008 Château Tour de Pez, Cabernet Sauvignon (99219, 249,-)
2008 Churchill’s Late Bottled Vintage (8016, 175,-) – blandvin

Erik Grödahl

Britt och Per Karlsson
Tukan förlag, 144 sidor

– Vinerna, distrikten, producenterna
Bordeaux, en kortfattad men ändå omfattande guide till kanske
världens bästa vindistrikt. Alla kommer inte hålla med om det sista,
men den guide som Britt och Per Karlsson har skrivit kommer alla
kunna hålla med om är en omfattande guide i ett lagom avvägt format till det närmast mystifierade vindistriktet i sydvästra Frankrike.
Den kommer nu ut i en ny upplaga från Tukans förlag.
När jag själv var ung och grön som vinintresserad och försökte
bilda mig en uppfattning om olika vindistrikt hittade jag inget som
på ett enkelt sätt skulle kunna höja min kunskapsnivå avsevärt. Då
åtminstone inte jag kunde hitta något liknande kan jag konstatera
att allt inte var bättre förr. Det blev att börja med nördlitteraturen
direkt. Makarna Karlssons guide till Bordeaux är en närmast helgjuten fullträff om man vill skaffa sig en bas att stå på inför besök
i regionen eller fortsatta studier i ämnet. Med en mycket klar och
kortfattad prosa kan läsaren snabbt ta del av de grundläggande
fakta som behövs. Onödiga ord är bortrationaliserade vilket gör
läsningen effektiv. Många olika ämnen hanteras som exempelvis
regionens olika druvor, information om delar av tillverkningsprocessen och även det ibland snåriga franska lokala kategoriseringssystemet med appellationer. Även tips för den reslystne finns med
som ett bra tillägg. Den ger en översiktlig bild av hur det ser ut
just nu, som passar väldigt bra att ha med sig ned till området vid
ett besök i regionen.
En bra guidebok ska även locka den kreativa delen av hjärnan
med vackra och intressanta bilder och boken är väl illustrerad med
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många bra och informativa bilder liksom de mer turistiskt förförande. Mängden bilder ger också en tydlig signal om vilken typ
av bok det är. Formatet lever upp till bevis, vilket är bra. Allt som
underlättar för en läsare att förstå vad man kan förvänta sig av en
bok innan läsning gör att köpet blir säkrare.
Var ligger begränsningen någonstans? Jo den ligger just i formatet. Ett heltäckande verk om Bordeaux kan inte vara 141 sidor
långt i pocketformat. För den som vill djupdyka i ämnen kring
tillverkningsprocesser, filosofier hos olika tillverkare och andra mer
detaljerad information krävs fortfarande att man får plocka fram
nördlitteraturen. Liksom om man vill ha detaljerade kartor och
vägbeskrivningar. Men kan i och för sig fundera över vem som
använder sig av det när smarta telefoner, paddor och annat har
tagit över, men det finns ett sådant behov och i en guidebok kan
man kanske förvänta sig det. Det är det som är avvägningen varje
beskrivare som vill förmedla tillräckligt men inte för mycket måste
göra. Jag tycker att avvägningen är väl gjord med kanske ett litet
undantag för själva tillverkningsprocessen som jag tycker att man
borde ha ägnat några sidor till. Det är en grundläggande del i förståelsen av vinet.
Sammantaget är denna nyutgåva en mycket bra introduktion
till ett av världens främsta vindistrikt och den som förväntar sig en
kortfattad men ändå omfattande lättläst och väl illustrerad guide
får precis det.
Ulf Svahn

Mångas favorit finns nu åter i butikshyllorna!

2008-01 Oldenburg Vineyards Syrah 2013,
750 ml, 189 kronor
Det var verkligen roligt att så många upptäckte det läckra vinet att butikshyllorna
tömdes men nu finns det åter tillgängligt!
Oldenburg Vineyards, beläget i Banghoeck Valley högt ovan Stellenbosch,
tillhör Sydafrikas mest välrenommerade boutiqueproducenter.
Inriktningen är druvsortrena viner väl reflekterande sort och ursprung.
I beställningssortimentet finns även:
76773 Oldenburg Vineyards Chardonnay 2013, 750 ml, 159 kronor
76774 Oldenburg Vineyards Chenin Blanc 2014, 750 ml, 159 kronor
76771 Oldenburg Vineyards Cabernet Sauvignon 2012, 750 ml, 199 kronor
76770 Oldenburg Vineyards Syrah 2012, 750 ml, 199 kronor.

”Ett utmärkt vin med bra karaktär”
ALLT OM VIN, 3-2016, BÄSTA KÖP!

”Stark rekommendation, bra kvalitativt vin”
LIVETS GODA, #101, 2016 87 LGP

”Högklassigt, prisvärt vin”
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TRE FAVORITER av Elisabeth Paulson
VÄRLDENS VINER, 9/3, 2016

dalawines.se - Gilla oss gärna på Facebook

Varannan förare som omkommer i
singelolyckor i trafiken är alkoholpåverkad.

Use your Senses tar
provningen hem till dig!
Use your Senses är resultatet av ett samarbete med bland annat
Munskänkarna där syftet är att få svenska folket att utveckla sina
sinnen och lär sig mer om drycker i ett lärorikt och roligt format.

På så sätt tror vi oss kunna ändra konsumtionen så fler dricker mindre men bättre, säger
Mikael Olsson, grundare av Use your Senses.
Grundidén är enkel - så länge vi inte jämför,
provar och utmanar våra sinnen så kommer
vi aldrig att upptäcka något nytt, förhoppningsvis ännu mer välsmakande, än det vi
äter och dricker idag.
- Tyvärr upplevs tröskeln för många som
allt för hög för att lära sig mer om drycker och smaker. Intresset finns där men det
är svårt att på egen hand utforska och lära
sig mer. Dessutom är de vokabulär som används idag för doft och smak inte så lätta att
anamma, det krävs lite träning att klara av att
sätta ord på upplevelserna, fortsätter Mikael
Olsson. För att överbrygga detta har vi byggt
konceptet så att du själv med vänner och bekanta ska kunna utöva provningar hemma,
träna om du så vill, oavsett vilka förkunskaper du har. Om du sedan blir intresserad och
vill fördjupa dig ytterligare finns Munskänkarna som ett utmärkt alternativ.
För att få fler intresserade av att lära sig
mer om smak och doft och utmana sina sinnen så är Use your Senses byggt på ett antal
unika delar. Detta är konceptets viktiga delar
i korthet:

Sällskapsspelet

Sällskapsspelet i dess gratisformat finner du
bifogat med tidningen. Det är ett sällskapsspel som bygger på kunskapsfrågor och med
tre olika provningsrutor där du med hjälp av
givna ledtrådar ska hitta ”rätt” dryck från de
tre olika glas varje spelare har framför sig.
Spelet du fått innehåller 20 olika provningar
att välja mellan men på useyoursenses.se och
i Use your Senses app hittar du ytterligare
cirka 50 rekommenderade provningar, bl a
provningar unikt framtagna av Munskänkarna. I appen hittar du dessutom över 2000
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kunskapsfrågor till spelet. Med den bifogade spelplanen kan du spela spelet med vilka
provningar du vill. Fullständiga regler hittar
du på baksidan av spelet!

Hemsidan useyoursenses.se

På Use your Senses hemsida hittar du ytterligare provningar till spelet men också unika
en- och tredryckesprovningar som du gratis
kan ladda ner till din mail och skriva ut hemma. Kan du t ex hitta de tre mest utmärkande
smakerna utav sju namngivna? De tre mest
utmärkande dofterna? Eller kan du med
hjälp av ledtrådar placera tre vinglas med
olika druvor på rätt plats? Testa och utmana
dina vänner och bekanta, varför inte före eller
till middagen! Upptäck mer på hemsidan och
bidra gärna med egna provningar!

Use your Senses app för Iphone/Ipad
eller Android

I Use your Senses app kan du tävla mot dina
vänner i ett quiz med fler än 2000 frågor
om mat och dryck. Hitta rekommenderade
provningar till sällskapsspelet och om du
bara är rädd om din spelplan kan du spela
spelet med hjälp av appen hur många gånger
du vill. Nya provningar och frågor dyker upp
kontinuerligt. Här kan du även spara dina
favoritprovningar eller viner.

Use your Senses Facebooksida

Ta del av nyheter i form av provningar och
dela gärna i syfte att få fler intresserade av att
stanna upp och fundera över smak och doft

Nära samarbete

Under framtagandet av konceptet har samarbetet med Munskänkarna intensifierats.
Erik Grödahl har varit med och bidragit
med inspel under hela resan. Bland annat har
över 140 medlemmar provspelat gratisspelet.

Erik beskriver själv samarbetet som mycket
lovande för framtiden:
-De grundläggande värdena när det kommer till alkoholhaltiga drycker delar vi rakt
av. Vi vill få det svenska folket att dricka
mindre men bättre. En bra start är att fler
lär sig att upptäcka och jämföra smaker och
drycker och på så sätt själva hittar drycker
och livsmedel som de gillar. Vi hoppas också
att vi kan få fram att alkohol är en dryck som
bör intas med måtta och inte i berusningssyfte, utan för att det är ett utmärkt smakhöjande komplement till de flesta maträtter
och livsmedel. Vi ser Use your Senses dels
som ett utmärkt sätt för Munskänkarnas
medlemmar att träna och utveckla sig hemma, men också som ett utmärkt sätt att få fler
människor att hitta till Munskänkarna och
på så sätt få nya och fler medlemmar!

Use your Senses i korthet

Sällskapsspelet – bifogat i tidningen finner
du Use your Senses provningsspel - gratis
för konsument i det utförandet. Syftet är att
på ett enkelt och underhållande sätt lära sig
mer om drycker, dess smaker och skillnader.
Hemsidan – på useyoursenses.se finner du
fler provningar till spelet men även annorlunda 3-dryckes och 1-dryckesprovningar,
helt gratis.
Appen – tusentals frågor om mat och dryck
till spelet men även som Quiz. Utmana dina
vänner i kunskapsfrågor om mat och dryck
eller spela sällskapsspelet via appen – allt du
behöver då är spelplanen som du nu fått.
Ladda ner via App Store eller Google Play.
Facebook – via Use your Senses facebooksida kan du löpande ta del av nyheter, nya
provningar och dela tips till andra.

DO Montsant DOQ Priorat
Munskänkarnas vinort 2016

Giné - DOQ Priorat - Costa Daurada
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FÖRENINGSNYTT

Aktuella resor 2016
TOSCANA 2/6 – 6/6, 29/9 – 3/10
Reseledare och arrangör: Vinupplevelser
LJUVLIGA PIEMONTE
10/6 – 19/6
Reseledare och arrangör: Gruppresor
BORDEAUX GRAND CRU
26/6 – 3/7
Reseledare och arrangör: Christer
Åström
FRANKEN & PFALZ
26/6 – 2/7
Reseledare: Björn Nordenhaag
Arrangör: Gruppresor
VINOMRÅDEN I FOKUS
19/8 – 28/8
Reseledare: Thomas Andersson
Arrangör: Gruppresor
ÖSTERRIKE 22/8 – 30/8
Reseledare: Kaj Ströberg
Arrangör: Bussresan Direkt
DOURODALEN & PORTO
29/8 – 3/9
Reseledare och arrangör: Håkan
Nilsson
PRIORAT OCH CAVA
2/9 – 5/9, 6/10 - 9/10
Reseledare och arrangör:
Vinupplevelser
SÜDSTEIERMARK & SLOVENIEN
3/9 – 12/9
Reseledare: Gerhard Schragen
Arrangör: Edelweiss Resor
SARDINIEN
3/9 – 10/9, 17/9 – 24/9
Reseledare: Måns Hallqvist
Arrangör: Upplevelseresor

FRANCIACORTA, PROSECCO,
VALPOLICELLA
7/9 – 11/9
Reseledare och arrangör: BKWine
PIEMONTE
8/9 – 11/9
Reseledare och arrangör:
Vinupplevelser
ITALIENSKA VINRESAN
10/9 – 20/10
Reseledare och arrangör:
VinSten Resor
RIBERA DEL DUERO & MADRID
12/9 – 17/9, 26/9 – 1/10
Reseledare och arrangör:
Håkan Nilsson
CHAMPAGNE
14/9 – 18/9
Reseledare och arrangör: BKWine
AMARONE
15/9 – 18/9
Reseledare och arrangör:
Vinupplevelser
AMARONE/BAROLO/CHAMPAGNE
20/9 – 26/9
Reseledare och arrangör:
Vinupplevelser
RIOJA
21/9 – 25/9
Reseledare och arrangör: BKWine
TOSCANA
21/9 – 25/9
Reseledare och arrangör: BKWine
RIBERA DEL DUERO OCH RIOJA
23/9 – 27/9
Reseledare och arrangör:
Vinupplevelser

PIEMONTE
25/9 – 1/10
Reseledare och arrangör: Din Vinresa

PIEMONTE, VIN & TRYFFEL
19/10 – 23/10
Reseledare och arrangör: BKWine

BORDEAUX
28/9 – 2/10
Reseledare och arrangör: BKWine

SÖDRA RHÔNE & CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 19/10 – 23/10
Reseledare och arrangör: BKWine

LANGUEDOC
28/9 – 2/10
Reseledare och arrangör: BKWine

SYDAFRIKA 22/10 – 3/11
Reseledare: Kaj Ströberg
Arrangör: Bussresan Direkt

NYA & TRADITIONELLA RIOJA
2/10 – 9/10, 16/10 – 23/10
Reseledare och arrangör:
Bonito Norte/Hans Eguinoa

BORDEAUX 24/10 – 29/10
Reseledare och
FULLBOKAD
arrangör:
Håkan Nilsson

KATALONIEN MED PRIORAT
5/10 – 9/10
Reseledare och arrangör: BKWine

KAMPANIEN
26/10 – 30/10
Reseledare och arrangör: BKWine

NYA SPANIEN
8/10 – 16/10
Reseledare och arrangör:
Bonito Norte/Hans Eguinoa

AUSTRALIEN & NYA ZEELAND
3/1 – 25/1 2017 FU
LLBOKAD
Reseledare
och arrangör: Håkan Nilsson

STORA FRANSKA VINRESAN
8/10 – 19/10
Reseledare och arrangör:
VinSten Resor

SYDAFRIKA
4/2 – 18/2 2017
Reseledare och arrangör: Håkan
Nilsson

PORTO & DOURO 9/10 – 16/10
Reseledare och arrangör: Din Vinresa

SYDAFRIKA
6/2 – 16/2 2017
Reseledare och arrangör: VinSten
Resor

MODERNA RIOJA MED SAN SEBASTIAN 10/10 – 15/10
Reseledare och arrangör:
Håkan Nilsson
DOURODALEN 12/10 – 16/10
Reseledare och arrangör: BKWine
VALPOLICELLA, AMARONE,
SOAVE 12/10 – 16/10
Reseledare och arrangör: BKWine

Årsmötet 2016

2016 års årsmöte hölls återigen
på Royal Viking Hotel i Stockholm.
Mötet var som vanligt fyllt av
engagerade diskussioner och
avslutades med riksfinal i vintävlingen. Jan Tollin, Övertorneå,
skötte ordförandeklubban och
Thomas Lindblad, Lund valdes till
sekreterare.
Till ny ordförande i föreningen
valdes Lena Ståhl, Trosa. Jonas
Börlin, Göteborg, omvaldes på 2
år. Kristina Berggren, Stockholm,
Tommy Hedlund, Stockholm
samt Lars Bredman, Nybro,
hälsades nya i styrelsen.
Ylva Sundkvist, Piteå, Hans
Grenholm, Östersund, Erik Grödahl, Piteå samt den avgående
valberedningen som representerades av Barbro Bergfeldt
avtackades traditionsenligt.
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NYA ZEELAND
11/2 – 26/2 2017
Reseledare: Magnus Almgren
Arrangör: Lang Travel

Munskänkarna i Portugal

Avgående ordförande Ylva Sundkvist överräcker
ordförandebandet till Lena Ståhl

Till revisorer valdes på 1 år:

Erik Emilsson – auktoriserad revisor
Claes Lewin – Medlemsrevisor - Umeå

Till valberedningen valdes på 1 år:

Hans Grenholm, Östersund, ordförande.
Ylva Sundkvist, Piteå.
Björn Andersson, Västerås.
Fredrik Westin, Mölnlycke.
Thomas Lindblad, Lund.
Marie Olsson

Nu finns Munskänkarna även i Portugal. Lördagen
den 23 april invigdes den första sektionen på Algarve-kusten i södra Portugal av dåvarande ordförande
Ylva Sundkvist och vice ordförande Lena Ståhl, som
också höll också en vinprovning på temat sommarlätta viner från Portugal.
Sektionen har fått en explosionsartad start med
84 inregistrerade medlemmar redan vid invigningen.
Därmed är Algarvesektionen just nu den största
utländska sektionen av elva.

Sommarledigt

Kansliet håller stängt från 17 juni till 15 augusti.
Angélique och Marie önskar alla munskänkar en
skön sommar.
Även Munskänken tar en paus. Nästa nummer av
tidningen är beräknad att komma ut 26 augusti och
behandlar då bland annat de nya septembervinerna.
Nya viner i juli och augusti kommer du att kunna
läsa om i VinJournalen på Munskänkarnas hemsida.
/UJ

NY ÅRGÅNG från

ÅRETS VINHUS 2015

91P

Natalie McLean
jan 2016

Pris: 139 kr • Artikelnummer: 84926
Alk: 14 % • Vol: 750 ml
winemarket.se

Alkohol kan
skada din hälsa.
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Posttidning B

Returadress: Förlaget Apéritif AB,
Stenslingan 1, 182 38 Danderyd

”Medelfylligt, mussgt,
frukkgt vin av mogna
plommon, körsbär och
söta björnbär. Kryddig
rondör, touch av choklad
och fat.”
VINBANKEN

En sydafrikansk
shiraz som passar
bra ll alla sorters
köörääer.

ALLESVERLOREN SHIRAZ
ÅRGÅNG 2013,14%VOL
750ML,ARTNR 29002,99KR
RÖTT VIN FRÅN SYDAFRIKA

