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Kommentarer till På Spåret-provningen 
 

Ett stort tack till Göran Sjöblom från Sandviken för genomförandet! 

 

Vi startade i ett vindistrikt och landade i ett annat. Ledtrådarna syftade till de  

distrikt vi passerade. Sista ledtråden syftade alltid på slutmålet. 

 

En väldigt rolig och annorlunda provning. Några exempel på frågor och svar 

finns redovisade. 
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Första resan, 8 poäng: 
 

 Färden går åt nordost mot landets mest kända vindistrikt. 

 Karaktärsdruvan här är densamma som för startregionen. 

 Grannen gör liknande viner. 

 Där äger en traditionell pampig något tjurig händelse rum. 

 Med hjälp av erfarna vinmakare har vinkulturen utvecklats. 

 Slutmålets karaktärsdruva är också karaktärsdruva i ett annat 

land. 
 

 

…och så lite svar: 

 

 Navarra  

 Pamplona 

 Tempranillo 

 Tannat/Uruguay 
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6 poängsnivån: 
 Vi närmar oss en hög bergskedja med en topp på 3404 m ö h, 

längd av 435 km och bredd på 130 km. 

 Vi tar oss upp i bergen och kommer till ett litet furstendöme, 

vars medellivslängd är 82 år. 

 På slutmålet finns en känd vinmakare med samma initialer som 

en svensk bolagsform. 

 

 

…och så lite svar: 

 

 Bergskedjan: Pyrenéerna 

 Furstendömet: Andorra 

 Bolagsformen AB – Alain Brumont 

 

 

Vinerna: 

 Villacampa del Marqués (nr 75079) år 2006  139:- 

 Ribera del Duero 

 Tempranillo (Tino Fino, Tinta del Pais) 

 Stor, djup doft med inslag av läder, plommon, vilt, choklad 

och vanilj. 

 Mjuka tanniner, lång eftersmak. 

 Chateau Bouscassé (nr 2204) år 2009  125:- 

 Madiran 

 50% tannat, 26% cabernet sauvignon och 24% cab. franc. 

 Tät, mörk, blåröd färg. 

 Smakrikt vin med fatkaraktär, inslag av björnbär, tobak, 

svarta oliver, plommon och lagerblad. 
  

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/villacampa-del-marques-7507901
http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/chateau-bouscasse-220401
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Andra resan, 8 poängsnivån: 
 

 Vi lämnar startdistriktet och kommer in i ett annat. 

 Ett rött vin från detta område med agrar association var populärt 

i Sverige för ett halvt sekel sedan. 

 På resans mål framställs både vitt och rött. 

 

 

…och så lite svar: 

 

 Tokayer 

 Egri Bikaver - Tjurblodet 

 Egri 
 

 
 

 

 



 

___________________________________________________________________________ 
 

Munskänkarna Ovansiljan  Plusgiro nr. 35 64 01-0 

  Ovansiljan   

 

Vinerna: 

 Mandola’s Furmint Dry (nr 83134) 14%  149:- 

 Torr Tokayer av druvan Furmint 

 Fruktigt torrt vin med hög syra och aprikos 

 Passar till skaldjur 

 Ville di Antanè (nr 71663) 14%    99:- 

 Venetien – Valpolicella Ripasso Superiore 

 Corvina och rondinella 

 Kryddig, nyanserad doft med inslag av fat, mörka kryddor, 

rosor, fikon, kanel och mintchoklad. 
 

 
 

 

  

http://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/mandolas-8313401
http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/ville-di-antane-7166301
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Tredje resan, 6 poäng: 
 Här i landets mest kända vitvinsdistrikt görs även röda viner i  

distriktets nordligaste stad. 

 Vi tar oss över floden och hamnar i landets största vindistrikt 

med tanke på odlingsareal. 

 Här produceras inte mjölk av en kär hustru, men nästan ändå. 

 Vi passerar ännu ett vindistrikt, innan vi byter både språk och 

nationalitet. 

 På slutmålet framställs Kronenbourg. 

 

 

…och så lite svar: 

 

 Rhen 

 Rheinhessen 

 Liebfraumilch 

 Rhein (Pfalz) 

 Assmanhausen 
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Vinerna: 

 Juliusspital Würzburger (nr 6708) 2014  139:- 

 Franken 

 Silvaner 

 Léon Beyer (nr 73678) 2012   169:- 

 Alsace 

 Pinot Gris 
 

 

  

http://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/juliusspital-wurzburger-670801
http://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/leon-beyer-7367801
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Resultatet då? 
 

Lag tre utsågs som vinnare eftersom man inte hade  

någon nollpoängare: 

 

  Resa 1 Resa 2 Resa 3 Summa Placering 

Lag 1 1 4 3 8 3 

Lag 2 0 4 6 10 2 

Lag 3 1 3 6 10 1 

 

 

Efter ett idogt resande (man får ju räkna med förseningar) serverades 

en wallenbergare med Conero Riserva (nr 3025). 

 

 

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/conero-riserva-302501

