
Julklappen? Vinprovning 6 dec 2016

Temat för årets sista munskänksprovning var:  Dubbelt så dyrt, dubbelt så gott ?
Fyra dubletter av druva (druvor) i olika prisklasser skulle provas.

Kvällen började med ett bubbel för mingel medan vinerna hälldes upp.
Quartet , Roederer Estate, Andersson Valley USA  12,5% alk.halt nr 90024  249 kr
70% chardonnay , 30% Pinot Noir Pris 249kr
Bröd och citrus i doften, torrt med gröna äpplen, nötter, grape i smaken
Kort eftersmak.

Peter Smith var mingelvärd

Så började provningen!

John Mälstam presenterade det första paret.



Zind Humbrecht Brand Riesling Grand Cru  Vieilles Vignes, Alsace Frankrike 
2011 nr 95541  14% alk.halt  18gram/liter sockerhalt  Pris 349 kr
tydlig doft av mineral (knallpulver) sötma, komplex med lång eftersmak
citrus honung persika passar till asiatisk mat och fisk bl.a

Jim Barry Lodge Hill Riesling  Clare Valley S Australia 2015
Nr 95106 12% alk.halt 3 g sockerhalt  Pris 175kr 
även där mineral men torrare lime honung blommor
passar till apertif, skaldjur och fisk bl.a
Där blev röstningen på godaste vinet oavgjort. Gillas sötma eller inte?

Bo-Lennart Andersson fortsatte med ytterligare två vita viner.

Vergelegen GVB  (Grown,Vinified and Bottled on Vergelegen Estate)White  2012  
 Stellenbosch Sydafrika  Alk.halt 13%  Nr 75447   Pris 295 kr
56% Sauvignon Blanc och 44 % Semillon druvorna plockas för hand och vinifieras var för sig.
Lagras på ekfat. Kryddigt sparris mineral i både doft och smak. Lång eftersmak.
Ljust kött, lax och hårdostar rekommenderas.

Chateau de Fieuzal  Pessac-Leognan Frankrike  2011  Nr 76789 Pris 499 kr
(årg.slutsåld) alk.halten varierar med årgång
65% sauvignon Blanc och 35% Semillon
ek sparris citrus vanilj lång eftersmak 
passar till ost, skaldjur och sushi bl.a
Här blev det oavgjort om vinerna.
                                         ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ ◊ 



John  hade valt de två första röda vinerna

Gevrey-Chamertin Lavaux St-Jacques 1er Cru   2013 Bourgogne Frankrike 
 Nr 91241 Pris 533 kr 13% alk.halt
25% nya ekfat  silkiga tanniner kryddor mörka bär Ännu för ung.
Anka, gås och skogsfågel rekommenderas.

Marions Vineyard Pinot Noir  Schubert wines Wairarapa Nya Zeeland
årg. 2014 Nr 99250  14,5 % alk.halt   Pris 279 kr
Fyllig elegant frisk  hallon björnbär mineral och örter lång eftersmak
God nu och 10 år framåt. Passar tillfågel och nöt med svamp och
lagrade ostar
Delade meningar om godaste vinet.

Bo-Lennart fortsatte med rött i glasen

Qupé Bien Nacido Syrah Santa Maria Valley Kalifornien USA 
årg. 2010 Nr 79984  Pris 249 kr alk.halt 13,5 %
mörkrött mjuka tanniner svarta vinbär, peppar, animaliskt rökigt
Riktigt Rhonestuk.Matvänligt framför allt lamm o vilt 

 Les Becassés  Cote Rotie  N Rhone Frankrike  M Chapoutier
Syrah årg.2010 alk.halt 13,5 & Pris 599 kr
doft av svarta vinbär lavendel peppar vanilj charkuterier
samma återkommer i smaken
Lamm och vilt passar till
Vinmakarens förslag: rostad gris med ärtpuré och madeirasås
eller gåsleverrätter
Här gick merparten av rösterna till Cote Roti 
men inte givet att dubbelt så dyrt dubbelt så gott  alltså



Ett stort TACK till Kerstin Mälstam för läcker smaktallrik (kötttätarna fick salami
 i st.f. fylld paprika) Matchade vinerna perfekt.

Stort TACK också till Bo-Lennart Johnoch Peter  som fixade denna trevliga tradition!

Till sist en nyårshälsning:
May your glass always be filled with varm memories, 
and the taste of a life well lived linger on your tongue.

(okänd)

Vid kameran o pennan   Yvonne Brodin
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