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Munskänkarna Ovansiljan  Plusgiro nr. 35 64 01-0 

  Ovansiljan   

5492    Brochet Facile Grenache Blanc   79:-     

 
Alkoholhalt 12,5 % 
Färg Ljus, gul färg. 
Doft Fruktig doft med inslag av gula äpplen,  

ananas, persika, honung, färska örter  
och citrus. 

Råvaror Grenache blanc. 
Sockerhalt <3 g/l 
Övrigt Brochet betyder "gädda" på franska,  

därför valde Frédéric att pryda vinernas  
etikett med bilden av en gädda. 

Producent Ampelidae 
Om Producenten: Ampelidae startades 1995 av  
 Frédéric Brochet, som också är  

vinmakare. Redan som tonåring förde  
han bok över familjens vinproduktion, och  
intresset för vin ledde till att han startade upp en egen produktion  
samtidigt som han studerade. 1995 avlade han doktorsexamen i  
oenologi (läran om vin och vinframställning) och ampelografi  
(läran om vinrankan). 

Leverantör Oenoforos AB 
Odlingsområde: Pays d'Oc är Frankrikes största vinområde. Det sträcker sig från  

Pyrenéerna till Provence, och är ett samlingsnamn för flera vindistrikt  
i Languedoc-Roussillon. 

Förslutning Skruvkapsyl 
 
 
  

https://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/brochet-facile-549201
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Munskänkarna Ovansiljan  Plusgiro nr. 35 64 01-0 

  Ovansiljan   

5799    Domaine de la Bournaire         99:- 

 
Alkoholhalt 12 % 
Färg Ljusgul färg. 
Doft Fruktig, ungdomlig doft med inslag  

av päron, gröna äpplen, mineral,  
örter och citron. 

Råvaror Melon de bourgogne 
Sockerhalt <3 g/l 
Producent VGC Vins de Grandes Cuvées 
Om Producenten: VGC Vins de Grandes Cuvées omfattar tio  

hektar vingårdar i kommunen Monnières. VGS står  
även för Véronique Günther Chéreau som äger vingården. 

Leverantör VinoNovo AB 
Tillverkning/Vinifiering: Druvorna pressades varsamt i en pneumatisk press. Musten 

vilade sedan i två dygn vid en temperatur av -5°C för att stabiliseras. 
Jäsningen skedde sedan i två till tre veckor vid en temperatur av 20°C 
på ståltankar. Vinet vilade sedan med sin jästfällning i fyra till fem  
månader före buteljeringen då vinet filtrerades varsamt. 

Skörd Druvorna skördades både för hand och med maskin den 28 augusti.  
 Skördeuttaget var 18,6 hektoliter per hektar. 
Odlingsområde: Muscadet de Sèvre-et-Maine produceras nära staden Nantes, vid 
 floden Loires mynning. 
Jordmån Skiffer och gnejs. 
Förslutning Naturkork 

https://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/domaine-de-la-bournaire-579901
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Munskänkarna Ovansiljan  Plusgiro nr. 35 64 01-0 

  Ovansiljan   

 
2178    Domaine Vico Sciaccarellu Rosé  99:- 

 

Alkoholhalt 12,5 % 
Färg Ljus, rosa färg. 
Doft Bärig doft med inslag av röda vinbär,  

persika, smultron, lavendel och örter. 
Råvaror Sciaccarellu. 
Sockerhalt <3 g/l 
Övrigt Sciaccarellu är en blå druvsort som  

främst odlas på - och anses komma  
från - Korsika. namnet betyder ungefär "knaprig/krispig mellan tänderna"  
och kommer från att druvan har ett ganska tjockt skal. 

Producent Domaine Vico 
Om Producenten: Domaine Vico ligger i bergen vid byn Morosaglia i kommunen 

Popolasca på centrala Korsika. Druvorna på egendomen planterades  
1902 av Jean Vico. Idag drivs egendomen av Emmanuel Venturi och  
hans familj. Vingårdarna ligger på en höjd av 300 till 400 meter över  
havet, med omkringliggande bergstoppar som sträcker sig upp till 2 200  
meter. Emmanuel Venturi strävar efter att odla på ett skonsamt,  
biologiskt sätt utan kemiska bekämpningsmedel. 

Leverantör Hemberga Dryckesgrossisten AB 
Tillverkning/Vinifiering: Druvorna avstjälkades. Jäsningen skedde sedan på  

ståltankar. efter jäsningen vilade vinet på sin jästfällning i sex till åtta  
månader före buteljeringen. 

Skörd Druvorna skördades nattetid med maskin. Skördeuttaget var 45  
hektoliter per hektar. Jordmån Skiffer. Naturkork.  

https://www.systembolaget.se/dryck/roseviner/domaine-vico-217801
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Munskänkarna Ovansiljan  Plusgiro nr. 35 64 01-0 

  Ovansiljan   

2084    Quinta do Cachao Reserva                119:- 

 
 
Alkoholhalt 13,5 % 
Färg Tät, mörk, blålila färg. 
Doft Nyanserad, något kryddig doft med  

fatkaraktär, inslag av björnbär,  
lagerblad, lavendel, plommon,  
peppar och ceder. 

Råvaror Touriga nacional, touriga franca och tinta roriz. 
Sockerhalt <3 g/l 
Producent Vinhos Messias 
Om Producenten: Företaget grundades 1926 av Messias Baptista, 

och drivs idag av tredje och fjärde generationen av  
familjen. Förutom i Douro har familjen vingårdar i  
Bairrada och Dão. Vinmakare är João Soares och Ana  

 Urbano. 
Leverantör Stellan Kramer AB 
Tillverkning/Vinifiering: Druvorna avstjälkades helt och fick sedan kallmacerera  

inledningsvis. Därefter jäsning och skalmaceration på  
temperaturkontrollerade ståltankar. 

Lagring Vinet lagrade på en kombination av franska och amerikanska ekfat. 
Odlingsområde: Dourodalen ligger i norra Portugal. Druvorna till detta vin kommer  
 från vingårdar belägna i gränsområdet mellan Cima Corgo och Alto  
 Douro. 
Jordmån Skifferrik jord. 
Förslutning Naturkork   

https://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/quinta-do-cachao-208401
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Munskänkarna Ovansiljan  Plusgiro nr. 35 64 01-0 

  Ovansiljan   

 
2307    Rosso di Valtellina, Satiro  98:- 

Alkoholhalt 12 % 
Färg Röd färg. 
Doft Nyanserad, kryddig doft med inslag av fat,  
 körsbär, ceder, kardemumma, nypon, apelsin  
 och koriander. 
Råvaror 90% Nebbiolo, 5% pignola och 5% rossola. 
Sockerhalt <3 g/l 
Övrigt Den sent mognande druvsorten nebbiolo  

odlas nästan uteslutande i nordvästra Italien.  
Huvudsakligen i Piemonte, men även i Lombardiet, där den är känd som  
chiavennasca, samt Valle d'Aosta, där synonymen picoutener används.  
Druvan har av tradition främst använts för endruvsviner, men idag har  
det blivit allt vanligare att blanda den med såväl inhemska som  
internationella sorter. 

Producent: Pietro Nera 
Om Producenten: Familjen Nera har producerat vin i över 70 år. Idag ägs och drivs  
 firman av bröderna Stefano och Simone Nera. Stefano är också  

vinmakare. 
Leverantör Utsökt Mat i Göteborg AB 
Tillverkning/Vinifiering: Jäsning och skalmaceration i cirka en vecka. 
Lagring Sex månader på ekfat. 
Odlingsområde: Valtellina ligger nära Comosjön i norra Lombardiet, i nordvästra  

Italien. Druvorna till detta vin kommer från vingårdar som ligger på  
250-700 meters höjd över havet. Plastkork/syntetkork 

https://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/rosso-di-valtellina-230701
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  Ovansiljan   

4023    Cassiopea Bolgheri Rosato               119:- 

 
Alkoholhalt 13 % 
Färg Rosa färg. 
Doft Fruktig, nyanserad doft med inslag av  

jordgubbar, persika, örter, granatäpplen  
och blodapelsin. 

Råvaror Merlot och cabernet franc. 
Sockerhalt <3 g/l 
Producent Poggio al Tesoro 
Om Producenten: Poggio al Tesoro ägs och drivs av  

familjen Allegrini, vinproducenter från  
Valpolicella. Egendomen omfattar 70 hektar 
vinodlingar, uppdelat på fyra vingårdar. Tre  
vingårdar ligger i distriktet Bolgheri, och en i 
Bibbona. 

Leverantör Mondo Wine Sweden AB 
Tillverkning/Vinifiering: Jäsning på temperaturkontrollerad 

ståltankar i 20 dagar, vid en temperatur av  
16°C. 

Odlingsområde: Bolgheri ligger i Toscana, på den italienska västkusten. Druvorna till  
 detta vin kommer från vingården Le Sondraie, som omfattar 2 hektar,  
 som är belägen i västlig riktning. 
Jordmån Grus- och lerjord. 
Förslutning Naturkork 
 
  

https://www.systembolaget.se/dryck/roseviner/cassiopea-402301
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6013    Greco di Tufo lovine                    119:- 

 
Alkoholhalt 13 % 
Färg Ljus, gul färg. 
Doft Nyanserad, fruktig doft med inslag av päron,  
 apelsin, honung, mineral och färska örter. 
Råvaror Greco. 
Sockerhalt 5 g/l 
Övrigt Greco di Tufo fick DOCG-status  

(Denominazione di Origine Controlla e  
Garantita) från och med årgång 2003.  
Utöver de krav som ställs på ett DOC-vin  
måste viner med DOCG-status buteljeras i  
den region där de producerats, samt 
genomgå en provning vid det italienska  
jordbruksministeriet. 

Producent Tenuta Iovine 
Leverantör Quaffable Wines Sweden AB 
Odlingsområde: Greco di Tufo ligger i regionen  

Kampanien i södra Italien. 
Förslutning Naturkork 
 
  

https://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/greco-di-tufo-601301
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2289    HiruztaTxakolina                                119:- 

 
Alkoholhalt 11,5 % 
Färg Blek, ljusgul färg. 
Doft Fruktig, ungdomlig doft med inslag av  

päron, örter, äppelblommor, krusbär och  
lime. 

Råvaror 95% hondarrabi zuri och  
5% gros manseng. 

Sockerhalt 3 g/l 
Producent Hiruzta 
Om Producenten: Hiruzta omfattar 11 hektar  

vingårdar och ligger vid foten av berget  
Jaizkibel. Vingårdarna ligger med soligt  
läge i och skyddas mot blåst och fukt från 
 havet av de omkringliggande bergen. 

Leverantör Riktig Cider 
Tillverkning/Vinifiering: Druvorna avstjälkades, krossades och pressades varsamt.  

Musten kyldes sedan till 8-10°C oc fick vila för att stabiliseras. Jäsningen  
skedde på ståltankar vid låg temperatur. 

Odlingsområde: Distriktet Getariako Txakolina eller Txakoli de Getaria, som området  
 heter på baskiska, ligger i provinsen Gipuzkoa strax öster om Bilbao i  
 Baskien i norra Spanien. Getariako Txakolina omfattar 402 hektar  

vinodlingar. 
Jordmån Djup, stenig jordmån med underliggande lager av lerig märla. 
Förslutning Naturkork 

https://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/hiruzta-txakolina-228901

