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Nostos 78858 
 

 
Rubinröd i färgen. Stor, fruktig doft med toner av tobak och läder. Smak av jordgubb, körs-

bär, mullbär med vissa inslag av tobak och örter. Lång, ren och något pepprig finish. Redo att 

dricka nu men håller sig på topp i ytterligare 3-5 år. 

Serveras till kött och grytor. 

Livets Goda Nr. 91/2015 – 91 poäng 

 

Vi provade årgång  

 2009 från Manousakis, 

 västra Kreta. 

Grenache 20% 

Mourvedre 40% 

Syrah 40% 
  

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/nostos-7885801
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Alpha Estate 83160 
 

 
FÄRG: Djupt rubinröd. 

DOFT: Rikt fruktig doft med kryddig ton, inslag av plommon och mörka körsbär, läder,  

fat och mineral. 

SMAK: Välbalanserat och rätt kraftfullt vin med välintegrerad, lätt vaniljig fatkaraktär, 

syrligt friskt med silkiga men påtagliga tanniner, inslag av syrliga röda vinbär i den rika 

svartvinbärsoch 

plommonfrukten. 

PASSAR TILL: Smakrika rätter av mörkt kött: lamm, nöt och vilt. 

TILLVERKNING & LAGRING: De avstjälkade men ej krossade druvorna får  

kallmacerera före den temperaturkontrollerade alkoholjäsningen och vinet ligger sedan 

på sin jästfällning i 3 månader med regelbunden omrörning. Lagring 10 månader på 

mellanrostade ekfat från Missouri med extra tät ådring och lika stor andel fat från Allier. 

Ingen klarning eller filtrering för bulteljering och ytterligare 7 månaders lagring på 

flaska. 
ÖVRIGT: Första årgången av detta vin var 2002 och vinet har utsetts till bästa europeiska 

rödvin av Decanter magazine (april 2005) samt vunnit ett flertal "trophies" och  

guldmedaljer i olika internationella vintävlingar. 

Syrah: 60%, Merlot 20%, Xinomavro 20%. 
 

 
 
 
  

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/alpha-estate-8316001
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Amethystos Cava 74137 
 

 
FÄRG: Rubinröd. 
 
DOFT: Frisk doft med örtkryddig mörk bärfrukt, inslag av hallon, lakrits och 
mörk choklad, vanilj och fat. 
 
SMAK: Fyllig smak med rik, mörk svartvinbärsfrukt, frisk och angenäm sträv 
med vaniljig, välintegrerad fatkaraktär i polerad och kraftfull stil. 
 
PASSAR TILL: Smakrika kött -och vilträtter. 
 
TILLVERKNING & LAGRING: Lagring i 15-18 månader i ny fransk ek från  
Allier samt ytterligare 24 månader på flaska. Kan behöva dekanteras då vinet 
har buteljerats direkt från faten, utan filtrering. Cava är en beteckning för 
lantvin eller bordsvin som sammanlagt fått minst 3 års lagring. 100% Cabernet 
Franc (inte Cabarnet Sauvignon som importören skriver!) 

  

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/amethystos-7413701
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Domaine Gerovassiliou syrah 83150 
Kvällens bästa vin! 

 
FÄRG: Djupt röd. 
 
DOFT: Utsökt doft med läcker kryddig sötaktig bärfrukt, inslag av hallon, plom-
mon och björnbär, choklad och rostat fat. 
 
SMAK: Fyllig smak med delikat kryddig bärfrukt, frisk med mogna tanniner, in-
slag av plommon, björnbär och fat. 
 
PASSAR TILL: rätter av lamm och nöt, vilt och lagrad ost. 
 
TILLVERKNING & LAGRING: Vinet har jäst på ståltank och sedan lagrats 24 
månader på nya franska fat från Allier. Ingen klarning eller filtrering före  
buteljeringen. 

 
  

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/domaine-gerovassiliou-8315001
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Areti 82194 
 

 
FÄRG: Djupt rubinröd. 
 
DOFT: Frisk ungdomlig doft med mörk bärfrukt, inslag av mörka körsbär,  
brödkryddor och lakrits, vanilj och fat. 
 
SMAK: Medelfyllig smak med lätt kryddig mörk bärfrukt och balanserade friska 
syror i aning robust stil, välgjort och smakrikt. 
 
PASSAR TILL: Stekt och grillat kött av lamm och nöt. 
 
TILLVERKNING & LAGRING: Långvarig maceration och 10 månaders lagring 
på nya fat, mellanrostad ek till lika delar från Allier och Nevers. 

 
 
 

  

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/areti-8219401
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Maten – inte att förglömma! 
 

Grekisk sallad till förrätt och lammspett med tzatsiki som varmrätt. Mums! 
 

 

 
 

(Bilden ärligt stulen av Lotta Sjödin) 


