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Sammanfattning av Nyhetsprovningen 2015-12-10 
 

Annchatrine, Maggan och Björn höll i tåtarna även för årets sista  

nyhetsprovning, med utmärkt resultat.  

 

Vi provade 4 vita och 4 röda viner, till detta serverades vatten, vitt bröd, ost, 

olivolja och flingsalt. 

 

Vilka viner det var avslöjades inte förrän var och en hade fått bilda sig en egen 

uppfattning om vad som serverades. 

 

En bra och förvånansvärt välbesökt provning! 

 

Nästa nyhetsprovning är inte planerad ännu, Systembolaget har i skrivande 

stund inte meddelat när nyheterna kommer att släppas 2016, men vi gissar på att 

nästa kommer 1:a mars. 

  

Nedan följer en redovisning av respektive vin, med uppsnappade kommentarer 

samt länkar till systembolagets hemsida.  

 

Informationen är framför allt hämtad från systembolaget men formaterad för att 

kunna skrivas ut sidvis, istället för att vara optimerat att passa till en  

mobiltelefon…  

 

Ett extra tack till gänget som håller i Nyhetsprovningarna, ni gör det med 

bravur! 

 

      
 

  

http://www.systembolaget.se/fakta-och-nyheter/nyheter-i-sortimentet/lanseringar/


 

___________________________________________________________________________ 
 

Munskänkarna Ovansiljan  Postgiro nr. 35 64 01-0 

  Ovansiljan   

1 Kuhlmann-Platz 
 

”som en diskret alpros på våren”  

 
Alkoholhalt 12,5 % 

Färg Ljus, gul färg. 

Doft Druvig, ungdomlig doft med  

inslag av persika, acaciahonung,  

gula äpplen, päron och citrus. 

Råvaror Riesling. 

Sockerhalt 5 g/l 

Övrigt Riesling är Alsaces mest  

odlade druvsort, med nästan  

en fjärdedel av de totala  

odlingarna. 

Producent Kuhlmann-Platz 

Leverantör Vingaraget AB 

Odlingsområde Alsace ligger i nordöstra  

Frankrike, vid floden Rhen. 

Provning 2015-10-14 

Förslutning Skruvkapsyl 
 

 

http://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/kuhlmann-platz-213201
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2. Marin  
 

Ej prisvärt enligt munskänkarna! 

 
Alkoholhalt 13 % 

Färg Ljus, gul färg. 

Doft Nyanserad, något utvecklad  

doft med inslag av gula  

äpplen, rosmarin, citrus,  

bivax och rökig mineral. 

Råvaror Riesling och nascetta. 

Sockerhalt 4 g/l 

Producent Fontanafredda 

Om Producenten  År 1858 registrerades egendomen  

Fontanafredda, 54 hektar, som egen- 

dom till dåvarande Italiens kung,  

Vittorio Emanuele II. Kungen skänkte  

hela egendomen till Rosa Vercellana,  

som han blivit djupt förälskad i.  

Vinproduktionen startade 1878 då greve  

Emmanuel Guerrieri, son till Vittorio  

Emanuele II och Rosa Vercellana, beslöt  

sig för att börja tillverka vin. Egendomen  

omfattar idag 100 hektar vinodlingar. 

Leverantör Enjoy Wine & Spirits AB 

Odlingsområde Langhe ligger söder om staden Alba i Piemonte. 
 

 

http://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/marin-228701
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3. Fellino 
 

”Varm, baktung avslutning.”  

 
 

Alkoholhalt 14,5 % 

Färg Gul färg. 

Doft Mycket fruktig doft med rostad fatkaraktär, inslag av mango, ananas, apelsin, äpplen 

och vanilj. 

Råvaror Chardonnay. 

Sockerhalt <3 g/l 

Producent Viña Cobos 

Om Producenten  Viña Cobos startades av de tre vännerna Andrea Marchiori, Luis 

Barraud och Paul Hobbs. Ursprungligen hade de en idé om att producera högkvalitativt 

rött vin, främst av druvan malbec. Sedan dess har portföljen utökats med flera olika  

viner. 

Leverantör Prime Wine Sweden AB 

Tillverkning/Vinifiering:  Jäsningen skedde med naturliga jäststammar. 

Lagring Vinet lagrades på ekfat. 

Skörd Druvorna skördades för hand. Skörden skedde nattetid, mellan den 5 och den 11 mars.  

Skördeuttaget var omkring tre till fyra ton per hektar. 

Odlingsområde:  Mendoza ligger i västra Argentina, i höjd med Chiles huvudstad Santiago. Druvorna 

till detta vin kommer från vingårdar i Luján de Cujo och Valle de Uco. Vingårdarna lig-

ger på en höjd av 992 till 1 007 meter över havet. 

Jordmån I Luján de Cujo är jordmånen lera och stora stenar. I Valle de Uco består jormånen av 

sand och sten med fickor av lera. 

 

 

http://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/felino-603001
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4. Saint-Aubin Vieilles Vignes 
(från Côte de Beaune i hjärtat av Bourgogne. Många kullerstenar i centrala Beaune!)  

 
Alkoholhalt 13 % 

Färg Ljus, gul färg. 

Doft Nyanserad doft med tydlig rostad fatkaraktär, inslag av äpplen, gula plommon,  

rökig mineral, choklad och nötter. 

Råvaror Chardonnay. 

Sockerhalt <3 g/l 

Övrigt Saint-Aubin fick status som Appellation d'Origine Contrôlée (AOC) 1937. Det  

 produceras huvudsakligen vitt vin på områdets 149 hektar vinodlingar. 

Producent Domaine Roux Père & Fils 

Om Producenten: Domaine Roux Père & Fils är ett familjeföretag som etablerades 1942 då  

 Marcel Roux övertog fyra hektar vingårdar av sin far. Idag omfattar företaget 65  

 hektar vinodlingar, och sönerna Christain och Emanuel är involverade i arbetet  

 med att producera vin. 

Leverantör Ward Wines AB 

Hållbarhet Kan lagras. 

Odlingsområde: Saint-Aubin ligger i södra delen av Côte de Beaune i centrala Bourgogne. 
 

 

  

http://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/saint-aubin-vieilles-vignes-556901
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5. Alde Gott 
 

 
Alkoholhalt 13,5 % 

Färg Röd färg med tegelnyans. 

Doft Nyanserad, kryddig doft med fatkaraktär, inslag av mogna jordgubbar, sandelträ,  

 körsbär, örter och kanel. 

Råvaror Pinot Noir 

Sockerhalt <3 g/l 

Övrigt Pinot noir, som även kallas för spätburgunder eller blauburgunder i Tyskland, är  

 landets tredje mest planterade druva. Intresset för denna druva har ökat markant  

 i Tyskland och odlingsarealen har tredubblats under de senaste 25 åren. 

Producent Alde Gott Winzer 

Om Producenten: Alde Gott Winzer är ett kooperativ och grundades 1948 av 15 medlemmar,  

 men har i dagsläget 380 medlemmar. Vinodlingarna omfattar sammanlagt 261  

 hektar. 

Leverantör Stellan Kramer AB 

Tillverkning/Vinifiering: Jäsning och skalmaceration på ståltankar. 

Lagring Vinet lagrades en tid på stora ekfat. 

Skörd Druvorna skördades för hand. 

Odlingsområde: Baden är ett vidsträckt område i sydvästra Tyskland. Distriktet följer floden  

 Rhens högra strand, från Bodensjön till strax norr om Mannheim. Druvorna till  

 detta vin kommer från vinodlingar kring byn Sasbachwalden. 

Jordmån Granit- och sandjord. 
 

 

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/alde-gott-548401
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6. Bellflower 
 

 
Alkoholhalt 13 % 

Färg Mörk, blåröd färg. 

Doft Kryddig, fruktig doft med inslag av fat,  

mörka körsbär, plommon, mynta,  

jordgubbar och skogshallon. 

Råvaror Pinot noir 

Sockerhalt <3 g/l 

Producent Castoro Cellars 

Om Producenten: Castoro Cellars grundades av  

makarna Bimmer och Niels Udsen. Egendomen  

omfattar cirka 300 hektar. Vinmakare är Tom  

Myers och assisterande vinmakare är Sherrie  

Holzer 

Leverantör The Wine Team 

Odlingsområde: AVA Paso Robles ligger i norra delen av 

San Louis Obispo County, ungefär halvvägs  

mellan San Francisco och Los Angeles. 

Provning 2015-10-14 

Förslutning Naturkork 
 

 

 
 

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/bellflower-620801
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7. Carmen 
”Små ormar”??! 

 
 

Alkoholhalt 14,5 % 

Färg Tät, mörk, blålila färg. 

Doft Nyanserad, fruktig doft med  

fatkaraktär, inslag av svarta  

vinbär, plommon, ceder,  

peppar, viol och choklad. 

Råvaror Cabernet franc. 

Sockerhalt <3 g/l 

Övrigt Cabernet franc kommer  

ursprungligen från Frankrike,  

där den upptar cirka 36 000 hektar.  

I Chile odlas den på drygt 1 000 hektar. 

Producent Viña Carmen 

Om Producenten: Viña Carmen grundades 1850 och  

är därmed Chiles äldsta  

vinproducerande firma. 

Leverantör Bibendum 

Odlingsområde: Maipodalen ligger strax söder om Santiago. 

Provning 2015-10-16 

Förslutning Naturkork 
 

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/carmen-622101
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8. Black Stallion 
 

Vi jämför korkskadat versus icke korkskadat vin! 

 
 

Alkoholhalt 14,5 % 

Färg Tät, mörk, blåröd färg. 

Doft Nyanserad, mycket fruktig doft med tydlig fatkaraktär, inslag av svarta vinbär, 

plommon, mörk choklad, tobak, björnbär, kaffe och mynta. 

Råvaror Cabernet sauvignon 

Sockerhalt <3 g/l 

Producent Black Stallion Winery 

Om Producenten: Black Stallion Estate Winery ligger i distriktet Oak Knoll, en appellation 

som är belägen i södra halvan av Napa Valley. Egendomen omfattar 13 hektar och fungerade 

tidigare som center för Silverado Horseman. Det tog två år att bygga om centret till ett vineri, 

och 2007 stod Black Stallion Winery färdigt. Familjen Indelicato köpte egendomen 2010. 

Egendomen är planterad med tre olika kloner av Cabernet sauvignon och druvsorten malbec. 

Leverantör Ward Wines AB 

Odlingsområde: Napa Valley ligger norr om San Francisco. 

Provning 2015-10-15 

Förslutning Naturkork 

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/black-stallion-620701
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Här fick vi då ”chansen” att jämföra ett korkskadat vin mot ett icke 

korkskadat vin! Det korkskadade gick i retur…..  

 

Napa Valley, som vinet kommer från var ju tidigare ”Årets Vinby”. 

Nr 25 på kartan: 

 

   

 

 

 

 

 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Black Stallion var uppskattat på Munskänkarnas kryssning det året. 

T ex nr 70070 som finns i beställningssortimentet. 

 

 

 

 

 

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/black-stallion-7007001

