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Att börja dricka i tidig ålder 
ökar risken för alkoholproblem.
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Omslagsbild:
Skyline i Dresden sedd genom ett 
glas mousserande vin. 

Ett historiskt årsmöte
Då har vi genomfört vårt första årsmöte som ett videomöte. Vi hade två val, anting-
en � ytta fram årsmötet till hösten eller att genomföra det som ett videomöte. Här 
valde vi det senare. 

Vi hittade ett företag som specialiserat sig på att genomföra stora årsmöten med 
många deltagare. Anna som är VD för företaget blev vår årsmötesordförande och 
hon hade med sig Johan som skötte om alla omröstningar. Jag är väldigt glad att vi 
� ck professionell hjälp av dem, annars hade det nog varit svårt för oss att genom-
föra årsmötet på ett bra sätt. Vi hade lite tekniktrassel i början med sedan det var 
avklarat så avlöpte det mesta på ett bra sätt och i god anda. 

All presentation som brukar göras i direkt anslutning till årsmötet gjordes nu 
istället med presentationer som skickades ut veckan innan till delegaterna, så att 
dessa kunde ställa frågor i god tid innan mötet. Vi � ck in 14 motioner från er med-
lemmar som vi antingen tillstyrkte eller avstyrkte. Därefter beslutade årsmötet om 
motionerna skulle tillstyrkas eller avstyrkas.

Jag vill här passa på att hälsa våra tre nya ledamöter, Sven-Erik Paulsson, Öster-
sund, Mats Lindelöw, Stockholm och Jimmy Wessman, Trollhättan, välkommna till 
styrelsen och ser fram emot ett bra samarbete med er.

Jag vill också passa på att tacka de avgående ledamöterna Oscar Appelgren, Lars 
Bredman och Tommy Hedlund för ert värdefulla arbete i styrelsen. Jag vill också 
tacka avgående ordförande i valberedningen Hans Grenholm för ditt värdefulla 
arbete i valberedningen.

Ny ordförande i valberedningen blev Magnus Holke, som suttit i valberedningen 
sedan tidigare. Jag hälsar också Erik Grödahl välkommen som ny ledamot i valbe-
redningen.

Jag ser fram emot att vi ska kunna fortsätta med våra 
planerade aktiviteter och att corona-viruset inte sätter � er 
käppar i hjulet för oss alla. Nu hoppas jag att vi alla håller 
oss friska och att vi ses under hösten på några av våra 
aktiviteter.

Lena Ståhl
Ordförande Munskänkarna
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Sachsen 
Mångfalden av druvor, med ett antal sorter som är unika för både Tyskland och 
världen, gör att vinregionen Sachsen inte bara är en av Tysklands minsta utan 
också kanske en av de mest intressanta och spännande. Småskaligheten, den 
hantverksmässiga vinproduktionen och den turistvänliga omgivningen där Elbe 
sätter sin prägel gör vinresan både lärorik och unik.

Text: Eric Hardegård  Foto: Eric och Monica Hardegård

Med sina 497 ha vinodling tillhör Sachsen 
de mindre av Tysklands 13 vinregioner, en-
dast Mittelrhein och Hessische Bergstrasse 
är mindre. Sachsen är också Tysklands östli-

– EN RARITET

VIN FRÅN

Vingården Goldener Wagen
Foto: Weingut Friedrich Aust

gaste vinregion. Elbe kommer rinnande från 
bergen mellan Tyskland och Tjeckien. Vid 
orten Pirna blir � oddalen bredare och här 
skapas ett mer gynnsamt klimat för vinod-

ling som trotsar den nordliga breddgraden. 
Vinodlingarna följer Elbe i 55 km, genom 
Dresden och Meissen för att slutligen nå 
byarna Disbar och Seusslitz och vi noterar 
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Pfalz och Nahe. Sammantaget är förutsätt-
ningarna så goda att vin har odlats här i 
mer än 850 år.

En historisk vinregion
Sachsen har använts som namn på regi-
onen omkring � oden Elbe ända sedan 
tidig medel tid. Germanskt har området 
varit sedan 1000-talet då tyskarna bygg-
de fästningen Meissen. Sägnen säger att 
biskop Benno var den som först planterade 
vinrankor för mer än 850 år sedan. Med 
stor sannolikhet kom plantorna från väst, 
medtagna av tyska bönder som anlände 
som nybyggare. 

Vinnäringen utvecklades med sitt vanliga 
stöd från kyrkan och adeln. Vinodling i 
Sachsen � nns dokumenterad sedan 1161 
då greve Otto der Reiche enligt statsarki-
ven hade en vinodling och vinverksamhet 
igång. Elbes � oddal tillhandahöll både bra 
lägen för vingårdar och transportvägar till 
kunder utanför Sachsen. Vinodlingen nådde 
sin höjdpunkt i mitten av 1700-talet då det 
fanns ca 5000 ha mark uppodlad med vin.

Långtgående tillbakagång
Andra halvan av 1700-talet innebar en 
tillbakagång, till stor del beroende på att 
Sachsen hamnade mitt emellan Preussen 
och Österrike, i krig med varandra. Den 
största delen av striderna ägde rum i Sa-
chsen som förstördes av både � entliga och 
egna trupper. Kriget var dessutom inte den 
enda orsaken till den minskande vinodling-
en. Även missväxt och ändrade preferenser 
hos kunderna var bidragande orsaker, då te 
och öl blev populära alternativ. In� ytandet 
från det Kina som öppnades upp vid denna 
tid blev extra påtagbart i Sachsen, där man 
också startade framgångsrik porslinspro-
duktion i Meissen.

Som ett steg för att rädda vinnäringen 
grundades 1799 ”Sächsische Weinbauge-
sellschaft”. Föreningen startade ett 10-tal 
år senare det första europeiska lärosätet för 
vinproducenter, i Meissen. Tillbakagången 
lät sig dock inte hejdas. Fortsatt missväxt, 
mjöldaggsangrepp och vinlusen accelererade 
förloppet och i början av 1900-talet var 
odlingarna nere på 150 ha.

5

…

breddgraden 51,27NB. Rent teoretiskt 
ligger området därmed utanför de geogra-
� ska gränserna för vinodling men genom 
att utnyttja de soligaste sluttningarna längs 
Elbe har man lyckats trotsa detta faktum.

Geogra�  och terroir
Här råder kontinentalklimat med kalla 
vintrar och varma somrar. Vintertempera-
turer under -10 grader är relativt vanliga 
och -30 grader har noterats. Vinterkylan 
som kan skada stockarna men framförallt 
vårfrosten är ett hot för vinbonden. Med 
1600 - 1800 soltimmar, en nederbörd på 
600 - 800 mm per år och en medeltem-
peratur på 9,2 grader i den ”gryta” Elbe 
skapat, � nns trots allt bra klimatmässiga 
förutsättningar för vinodling. Ett extra plus 
är temperaturväxlingarna mellan natt och 
dag som ger ytterligare hjälp för att skapa 
kvalitetsviner. Jordmånen är varierande och 
skiljer även inom ett och samma vinfält. 
Vittrad granit och porfyr, sandsten, lera 
och lössjord är vad som erbjuds druvorna. 
Jordmånen i Sachsen påminner om den i 
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Första och andra världskriget medförde 
föga positivt och efter krigsslutet 1945 var 
de en gång omfattande odlingarna nere på 
ynka 50 - 60 ha.

Vinodling under DDR-tiden
Under DDR-tiden ansågs vinet vara utan 
betydelse för samhället och prioriterades 
därefter. I västra Tyskland genomfördes 
1953 en jordreform som � ck stor betydelse 
för vinodlingen och innebar en omför-
delning och sammanläggning av tidigare 
mycket små ”odlingsplättar” till större, mer 
e� ektiva fält. I DDR genomfördes inget 
motsvarande vilket innebär att ägorna än 
idag är uppdelade i många små enheter. 

Det visar sig också att DDR-tiden är 
en av anledningarna till den mångfald av 
druvor som odlas i Sachsen. Allt vin produ-
cerades av kollektiv, Genossenschaft. Volym 
gick före kvalitet. Att registrera sig som 
vinodlare och, oberoende av odlingsareal, 
kunna leverera druvor och få vin i utbyte var 
ett enkelt sätt att få tillgång till vin som se-
dan kunde utnyttjas i byteshandel. Alla ville 
ha � era olika alternativ för att underlätta 
den byteshandeln som förekom. Snickaren 
och elektrikern kunde ju ha olika smak vad 
gällde vin. En annan orsak är klimatet och 
risken för vårfrost och andra angrepp på 
utsatta vinstockar. Att odla � era olika sorter 
blev därmed en sorts försäkring.

Vindarna vänder
Vändpunkten kom i början av 1980-talet 
när tidigare vinfält började omplanteras och 
många av de registrerade vinodlarna blev 
intresserade av att utveckla vinodling på 
hobbynivå, som ”Hobbywinzers”. I samband 
med återföreningen 1989 var förändringen 
där. Entreprenörer från väst, återvändare 
med ”vin i blodet” och lokala aktörer med 
intresse för vin tog tag i vinkulturen och 
utvecklingen gick snabbt framåt. 

Prinz zur Lippe är en av förgrunds� gurer-
na i förändringen. I samband med återfören-
ingen återvände han och köpte tillbaka släk-
tens tidigare egendom, Schloss Proschwitz. 
Efter jättelika investeringar är anläggningen 
idag Sachsens största privata vinegendom 
med ca 90 ha och Prinz ur Lippe en förebild 
för ett vinområde i utveckling. Vid besök 
och trä� ar med olika odlare framgår att han 
givit praktisk hjälp till många av de idag 
verksamma producenterna och han är själv 
vinutbildad på hög nivå.

Småskalig, personlig och 
högkvalitativ produktion
På sina 497 ha producerar Sachsen idag ca 
26.000hl vin. Ett lågt uttag, ca 0,5 liter per 
kvadratmeter. Nästan allt produceras på 
kvalitetsnivån Qualitätswein bestimmter 
Anbaugebiete (QbA) eller Qualitätswein 

mit Prädikat (QmP). Sachsens höga 
ambitioner gällande kvalitet syns tydligt i 
andelen predikatsvin som vissa år är så hög 
som 45 %. Troligen är det så att det inte går 
att hitta lönsamhet för enkla viner med den 
terroir som Sachsen är begåvad med. 

Än mer förvånande är kvalitetsnivån när 
det står klart att Sachsen fortfarande har ca 
2100 - 2400 aktiva vinodlare (se DDR-
tiden), där 90 % har små eller mycket små 
odlingar. Liten kan i detta sammanhang 
innebära ett fåtal stockar i den egna träd-
gården. Som på många andra ställen i Tysk-
land drivs vinverksamheten tillsammans 
med någon form av turistnäring. Mycket av 
den egna produktionen säljs hemma på går-
den eller vid bordet i den egna restaurangen 

eller Weinstuben. Småskalighet, person-
lighet och hantverk av hög kvalitet blir 
därmed nyckelord för att beskriva Sachsens 
särart som tysk vinregion.

Odlarna i Sachsen
De professionella odlarna i Sachsen är inte 
många. 28 stycken � nns med i vinvärde-
ringar i Vinum och Gault-Millau alter-
nativt är medlemmar i Weinbauverband 
Sachsen. Dessa 28 vinmakare täcker ca 
420 ha av odlingarna. Utöver dessa � nns 

Vinprovning med Lutz Müller
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ett 10-tal odlare som huvudsakligen är mer 
generella fruktodlare men som delvis också 
odlar vin. Listan på aktiva, professionella 
vinmakare blir därmed inte längre än ett 
40-tal och endast ett fåtal av dessa kommer 
upp över 10 ha i egna ägor. I sammanhanget 
skall man inte heller glömma bort att nämna 
att det � nns ett antal privata föreningar som 
gemensamt sköter små historiska vinfält.

För att få prova Sachsens viner måste man 
resa dit. Få producenter är av sådan storlek 
att export är en fråga och för de � esta gäller 
att i stort sett all försäljning sker inom 
regionen, från den egna gården, vinbutiker 
eller restauranger. När jag och min hustru 
besökte området 2019 � ck vi uppleva många 
trivsamma besök. En producent som verkli-
gen representerar det speciella med Sachsen 
och utvecklingen efter återföreningen är 
Lutz Müller. 

Winzer Lutz Müller är en mindre, själv-
ständig vinmakare. Müller är uppvuxen i 
en fruktodlande familj i trakten av Rade-
beul och berättar att han är en av de få 
aktiva fristående vinodlare/vinmakare som 
utbildades under DDR-tiden vid Schloss 
Wackerbarth. Sin praktik gjorde han på 
numera nedlagda kollektiv. Efter återfören-
ingen har han tagit chansen och praktiserat 
i Franken och även kortare tid i Baden och 
Kalifornien.

Müller startade sin verksamhet i liten skala 
år 2000. Under uppstarten � ck han stor 
hjälp av Schloss Proschwitz och Prinz zur 
Lippe som tillhandahöll både utrustning 
och kunskap. På helt egna ben har han stått 
sedan 2012.

Som vinmakare vill han först sätta sin 
stil - lätta friska viner – för att därefter ta ut 
svängarna lite mer. Idag provar han sig fram 
och arbetar han med spontanjäst riesling 
och fatlagring av grauburgunder.

Müller odlar ca 3,5 ha i Elbhang och 
Pillnitz. Vita viner dominerar med ca 95 %. 
De sista procenten blir både rött och rosé. I 
stort sett allt vin säljs från gården eller i den 
servering som hans kompis driver inhyrd på 
gården. Lutz Müller vill att man skall kunna 
njuta av hans viner tillsammans med Sach-
sens bästa ”Flammkuchen”, samtidigt som 
man blickar ut över hans vinfält och Elbe.

Med sauvignon blanc är han ensam i Sa-
chsen. Signaturvinerna är dock riesling och 
weissburgunder. Müller � nns med i Gault 
Millau och Vinum där man lyfter fram 
hans viner på traminer och riesling men 
även nämner hans sauvignon blanc. Allt i en 
egen, lite lättare stil. Själva uppskattade vi 
hans lätta, torra Riesling Kabinett 2018.

Ett annat, mycket uppskattat besök � ck 
vi hos Klaus Zimmerling som är rankad 
tvåa i Sachsen av Vinum och arbetar med 4 

ha. Riesling dominerar men även traminer 
och weissburgunder får mycket uppmärk-
samhet. Zimmerling är också omtalad för 
sin gewürztraminer som han är ensam om 
i Sachsen. Han betraktas som något av 
”världsmästare” på druvan (Oz Clarke). 
Klaus Zimmerling är en framträdande 
pro� l i Sachsens vinvärld; VDP-medlem, 
högt rankad av alla organ och han har 
dessutom en världsberömd hustru som 
arbetar med skulpturer/fontäner. Han bjöd 
oss på en � n rundvandring genom sina fält 
och en � n provning av hela sitt sortiment. 
Vårt favoritvin blev Riesling ”R” 2016. En 
klassisk riesling!

Zimmerling är framgångsrik. Han säljer 
många av sina viner på halvliters� aska till 
samma priser som övriga säljer normalstora 
� askor, då han ”vill ge � er möjligheten att 
köpa och smaka hans viner som endast � nns 
i små volymer på grund av areal, kvalitetsnivå 
och uttag”. Här arbetar man biodynamiskt 

och uppskattar � loso� n. Han är inte certi-
� erad och även om han följer månens cykler 
kan han inte låta dem styra skörden fullt ut. 
Detta eftersom komplexiteten med många 
olika druvor och lägen skulle göra skörden 
allt för komplicerad. Druvorna och deras 
mognad tillåts styra mer än månens cykler. 
Han förklarar antalet druvsorter på hans 
lilla areal som en försäkring i ett klimat 
med stora risker.

Klaus Zimmerling tillhör de få i Sachsen 
som exporterar sina viner till del baserat på 
det nätverk hans hustru har internationellt 
men också baserat på hans VDP-samarbete. 
Han berättar stolt att hans viner varit repre-
senterade på Noma i Köpenhamn. 

Ytterligare en producent, som var vår för-
sta kontakt med viner i Sachsen, är Weingut 
Drei Herren. Redan 2018, på väg mot 
Österrike, stannade vi till och åt där en fan-
tastisk sparrislunch med tillhörande riesling. 
Det var då jag bestämde mig för att om jag …

Tillsammans med Klaus Zimmerling i Königlicher Weinberg 
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skulle skriva en uppsats inom Munskänkar-
na så skulle den handla om Sachsen.

Weingut Drei Herren med sin unga 
vinmakare Jacob Öhler odlar många olika 
sorters vindruvor och gör en mångfald viner. 
Dock dominerar de gröna druvorna med 90 
% av den totala arealen på dryga 5 ha. Man 
är ensam i Sachsen om att odla cabernet 
franc. Totalt görs 12-15 viner samt en upp-
sättning likörer. Vinerna säljs huvudsakligen 
över disk på deras eget ”upplevelsecentrum” 
som är en mix av staty- och konstverkspark, 
vingård och vinfält, bra restaurang samt ett 
ställe dit man lockar artister och även vin-
makare från andra delar av Tyskland. Allt 
för att få sälja sitt vin i rätt miljö. 

På Drei Herren görs allt för hand med 
ett tydligt ekologiskt tankesätt, dvs. inga 
bekämpningsmedel, vinterodling och odling 
mellan vinraderna för att stimulera jorden. 
Man är dock inte certi� erade och har heller 
inte ambitionen att gå hela vägen. DLG 
(Deutsche Landwirtschafts-Gesellschaft) 
placerade Drei Herren, som första vinpro-
ducent från de nya förbundsländerna på 
listan över de 100 bästa vinproducenterna i 
Tyskland. Placeringen bekräftades året där-
på. Drei Herren har också fått utmärkelser 
på Berlin Wein Trophy och AWC Wien.

Trots mångfalden av druvor dominerar 
riesling med nära 40 % av arealen. Vid vår 
provning bjöds vi bland annat på en tydlig 
kvalitetsstege av riesling-viner: 

Det första och enklaste, en Riesling 2016. 
Ett svalt år, 5 % lagrat på tysk ek. Unga 
stockar. Lätt med gröna äpplen och skarpt 
i syrorna.

Det andra en Riesling Spontan, spon-
tanjäst och vilat 6 månader på jästen. Torr, 
frisk, mineralisk med lång smak av gult 
äpple.

Det tredje och bästa, en Riesling Gol-
dener Wagen där druvorna macererats 
14-16 timmar. Fetare och fylligare med lätt 
petroleum och mogen gul frukt. 

Vi besökte naturligtvis � er producenter. 
Bland de större och/eller mer namnkunni-
ga odlarna hittar vi Schloss Wackerbarth, 
vilket som Sächsisches Staatsweingut är ett 
känt namn. Detta är en stor producent med 
104 ha och som jobbar med många druvor 
och produkter. Totalt produceras ett 30-tal 
olika viner varav åtta med angivet vinfält 
och sex med kvalitetsnivå Prädikatswein. 
Vinum gav deras Goldener Wagen Trami-
ner Spätlese 2017 89 poäng och utmärkel-
sen bästa traminer. Schloss Wackerbarth 
tillverkar också sekt med mycket gott rykte. 
Slottet drivs som en ”totalupplevelse” med 
vin, fest, slott och trädgård. 
Till de stora räknas även Schloss Pro-
schwitz som är Sachsens största privata 
vinodlare med sina dryga 90 ha. Monopol-

lägen är Schloss Proschwitz och Kloster 
Heilig Kreutz. Man erbjuder totalt ett 40-tal 
viner, vita, röda och rosé, samt sekt, likörer 
och ”brände” dvs. olika destillat. Egendomen 
drivs som ett kulturhus med vinet i centrum. 
Här � ck vi ett mycket trevligt mottagande 
och � n provning men möttes mer av mark-
nadsförare än vinmakare.

På samma sätt blev besöket på Hof-
lössnitz mer ”turistiskt” än lärande. Dock 
hade de en fantastisk Flammkuchen på sin 
uteservering. Weingut Ho� össnitz är en 
vingård som drivs parallellt med en stiftelse 
som hanterar gårdens 600-åriga historia. 
Anläggningen har varit ett vincentrum 
sedan 1600-talet. Man är idag en ekolo-
gisk odlare och som sådan föregångare 
i Sachsen. Totalt odlar man ca 10 ha i 
fälten kring Radebeul. Vinerna ligger på 
QbA-nivå med några få undantag. Gården 

är samtidigt turistcentrum med fokus på 
Sachsens vinväg.

Bland de mindre missade vi av olika skäl 
att besöka Martin Schwartz och Karl 
Friedrich Aust. Vi � ck från många håll 
positiva kommentarer kring dessa båda 
producenter och även om den restaurang 
som Aust driver, men tiden passade mindre 
bra. Det får bli nästa gång.

Martin Schwarz rankas som bäst i Sach-
sen av Vinum med tre stjärnor. Han lyfts 
fram för att göra traktens bästa riesling och 
även för sin hantering av pinot noir. Med 
endast 2,5 ha mark lever han under mottot 
”klein aber fein”. Dock vini� erar han också 
för andra än sig själv för att utnyttja sin 
utrustning på bästa sätt.

Karl Friedrich Aust är rankad 5:a av 
Vinum och en av de mer framträdande 

Dietgard Weilharts guidar artikelförfattaren vid besök på Schloss Proschwitz
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vinodlarna i Sachsen. Lägena i Radebeul 
räknas till de bättre i Sachsen och Aust har 
hela sin odling där. Han producerar ett tiotal 
viner. De � esta på nivå Qualitätswein men 
några på Prädikatswein-nivå. Vid betygs-
sättning hos Vinum lyftes 2017 Traminer 
Spätlese Feinherb (88p) och 2017 Rade-
beuler Steinrücken Riesling Feinherb (87p) 
fram tillsammans med 2016 Spätburgunder 
(85p). Egendomen drivs tillsammans med en 
restaurang, Bed & Breakfast och regelbund-
na aktiviteter av olika slag.

Som avslutning kan också konstateras 
att trenden kring Winzer Sekt även nått 
Sachsen. Sekt av god kvalitet produceras 
bland annat av Schloss Proschwitz och Klaus 
Zimmerling.

Mångfald som ledord
Mångfald är det ord som bäst beskriver 
Sachsens druvor. Trots den lilla arealen � nns 
det utrymme för många olika sorter. Totalt 
odlas ett 60-tal olika och när det kommer till 
vin utökas utbudet med ett antal cuvéer, uni-
ka för var producent. Att de gröna druvorna 
dominerar är föga överraskande med tanke 
på det nordliga läget. Cirka 81 % av odling-
arna upptas av gröna druvor, 19 % av blå. 

De druvor som ofta lyfts fram för att visa 
Sachsens pro� l och styrkor är de gröna dru-
vorna. Müller-� urgau med en för druvan 

unik, elegant syra, en kallodlad traminer 
med smak och friskhet som konkurrerar 
med Italiens Trentino-Alto Adige, en 
weissburgunder (pinot blanc) med � n frukt 
och syra och en goldriesling som är helt 
unik för Sachsen samt en riesling som dock 
inte har den extrema syra man förväntar sig 
av breddgraden utan snarare en � n fruktig-
het och mineralitet. 

Bland de blå druvorna dominerar spät-
burgunder (pinot noir) dock utan att odlas 
på mer än ca 40 ha. Dornfelder kommer på 
andra plats och även frühburgunder, som 
är en mutation av pinot noir är ett viktigt 
inslag i produktionen av röda viner.

Bland de 51 övriga sorter som också odlas 
i regionen � nns ett antal av de moderna 
druvorna som bacchus, solaris, souvignier 
gris, regent m.� . Samtidigt arbetar man med 
druvor som kan ses som exotiska för bredd-
graden som cabernet franc, nebbiolo, syrah 
och chardonnay. Närheten till Österrike tar 
sig uttryck i druvor som zweigelt och blau-
fränkisch samt klassiska tyska druvor som 
silvaner och elbling. Alla dessa odlas dock i 
små för att inte säga mycket små mängder.

Goldriesling – odlas enbart i Sachsen
Druvan goldriesling som idag inte od-
las någon annanstans i världen skapades 
1893 av Christian Oberlin i Colmar. Den 

är en korsning mellan riesling och cour-
tillier musqué précoce, en bordsdruva med 
muscat-släktskap. Druvan kallas även gold 
muscat, riesling doré och riesling khativ. 
Till Sachsen kom druvan 1913 och idag 
odlas den på ca 25 ha. Den blommar sent, 
mognar en vecka före müller-thurgau och 
odlas därför gärna i områden där risken 
för vårfrost är större. Druvan ger ett friskt 
vin med muscat-ton. Ett så kallat ”schop-
penwein”, dvs. ett enkelt vin som oftast 
serveras per glas.

Tysklands bästa Traminer
Traminer är en uråldrig druva med trolig 
härstamning i orten Tramin i Alto Adige i 
Italien. Den ses som en av ”föräldrarna” till 
gewürztraminer. Druvan muterar relativt 
lätt och åter� nns i många varianter. Idag ser 
expertisen två huvudsakliga druvor: trami-
ner och gewürztraminer. Vinerna karaktä-
riseras av låg syra, kryddighet, blommighet, 
citrusfrukt, päron, � äder, honung, och inte 
minst tropisk frukt, främst litchi. 

I Sachsen används också en klon av 
traminer, anpassad till områdets terroir: 
Redebeuler schlosstraminer. Traminervin 
som producerats med druvor från de äldsta 
stockarna i området bedöms som de allra 
bästa i Tyskland. I Sachsen med sitt nordli-
ga läge blir friskheten tydlig. …

Vingård vid Elbhang
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Odlingsarealen har ökat kraftigt
Efter DDR-tiden, från 1990 fram till 
idag, har odlingsarealen ökat med ca 50 %. 
Tillväxten har skett med de druvor som 
betraktas som kvalitetsdruvor; riesling, 
grau-och weissburgunder samt även för de 
blå druvorna. Noterbart är också att arealen 
för övriga, lite udda, druvor ökar medan 
müller-thurgau är den druva vars odlings-
areal minskat mest.

Verband Deutscher Prädikats- und 
Qualitätsweingüter (VDP) tillåter för sina 
Grosse Lagen de gröna druvorna riesling, 
weissburgunder, grauburgunder (pinot gris) 
och traminer. För de blå druvorna tillåter 
VDP spät- och frühburgunder. Att traminer 
godkänns, vilket bara är fallet i Sachsen och 
Saale-Unsrut, indikerar den långa traditio-
nen med druvan samt den kvalitet den når 
när läget i Sachsen är det rätta.

Branta sluttningar och plana fält
Sachsen är känt för sina branta, terrasserade 
vinfält, så kallade ”steillagen”. Terrassering 
har använts sedan 1700-talet och punktvis 
ser vinfälten ut som mosaiker av odlingsplät-
tar i vad som närmast känns som ett virrvarr. 
Terrasserna gör inte bara skötseln av vinet 
enklare, utan hjälper också till med vatten-
hållning, exponering mot sol samt att binda 
jorden och motverka erosion. Terrasserna är 

också så små att de inte hindrar kalluften vid 
vårfrost från att sjunka ned mot dalbotten 
och därigenom mildra e� ekten för druvorna 
som växer högre upp. Även om terrasserna 
är det som exponeras i all turistreklam inser 
man dock snabbt vid en närmare anblick att 
en stor del av odlingarna ligger på plana eller 
mer normalt sluttande fält där vinodling går 
att bedriva med större e� ektivitet.

Bereich, Grosslage och Einzellage
Rent strukturellt är regionen Sachsen likt 
andra tyska regioner uppdelad i Bereiche 
(områden), Grosslagen (vinområden) och 
Einzellagen (vinfält). I Sachsen � nns två 
områden, Bereich Meissen och Bereich 
Dresden. Ett ytterligare område som 
geogra� skt ligger utanför Sachsen men som 
administrativt ändå tillordnas regionen � nns 
också: Bereich Elstertal. Underordnat be-
reichen � nns fyra samlingslägen (grosslagen) 
och ytterligare underordnat ligger de olika 
vinfälten (einzellagen).

Oftast utelämnas både bereich och 
grosslage på � askan och vinets odlingsplats 
de� nieras istället av regionen och einzel-
laget. Ett einzellage är dock relativt stort, 
i Sachsen är det största 81 ha, och för att 
för� na de� nitionen så kompletterar man 
einzellaget med namnet på den by som 
ligger närmast odlingsplatsen. Einzellagen, 

ibland kompletterade med ortsnamn, är 
vad som normalt anges på � askan.

Vinfält att lägga på minnet
VDP ser vinfälten Schloss Proschwitz och 
Königlicher Weinberg som VDP Grosse 
Lagen i sitt nya kvalitetssystem. Ser man till 
Vinum, Gault Millau och annan vinlitteratur 
lyfter man gärna fram fält som Goldener 
Wagen, Steinrücken, Heinrichsburg och 
Kapitelberg. 

Det är dock viktigt att notera att för varje 
vinfält av sådan storlek kommer kvaliteten att 
variera inom fältet. I de � esta fall är det också 
så att många odlare delar samma vinfält. Kva-
liteten på det vin som produceras bestäms då 
både av vinbondens förmåga och yrkesskick-
lighet samt kvaliteten på den delen av fältet, 
parcellen, han eller hon har tillgång till.

Årgångar i Sachsen
Vid värderingen av de olika årgångarna tar 
man hänsyn till två huvudsakliga aspek-
ter; vilka volymer man kunde skörda och 
vilken kvalitet man � ck på druvorna. Ofta 
sam spelar dessa två men år med kraftig 
vårfrost eller regn och hagel som skadar unga 
druvor och därmed minskar volymen, kan 
fortfarande ge bra kvalitet om vädret genom 
mognadsprocessen är det rätta. I Tyskland 
värderas ofta kvaliteten i Oechslegrader 
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(sockerhalt) vid skörd. Vid en närmare 
genomgång av de moderna årgångarna i 
Sachsen kan man ana klimatförändringen 
och stigande medeltemperaturer när man ser 
på hur bra de senaste 10 åren varit jämfört 
med de 10 föregående. 2018, ett år som var 
för varmt i många tyska regioner, räknas som 
extremt bra, ett av Sachsens bästa genom 
tiderna. 2015, 16, 17 och 19 är samtliga bra 
årgångar. Vill man prova äldre viner är 2006 
ett bra val och 2000 skall undvikas.

Begränsad möjlighet till tillväxt
Sachsens tillväxtmöjligheter är begränsade. 
De EU-regler som Tyskland accepterat inne-
bär en begränsning av tillväxten på 0,5 %. 
Detta betyder att odlingsarealen i Sachsen 
inte får öka med mer än 2,5 ha per år utan 
extraordinära beslut ovanför regionnivån.
Samtidigt är tillgången på bra lägen inom 
området mycket begränsad. 

Framtiden
Vinet, som produceras hantverksmässigt, 
blir dyrt jämfört med andra tyska regioner 
och får generellt sett svårt att konkurrera. 
Undantag kan vara några rariteter av typ 
goldriesling och traminer men även det san-
nolikt i liten skala. Det är troligt att Sachsen 
kommer att utvecklas i likartad riktning 
som övriga regioner, dvs. att få en gradvis 

större betoning på blå druvor och riesling 
på bekostnad av framförallt müller-thurgau. 
Dock kommer mångfalden av druvor med 
stor sannolikhet även framöver att vara ett 
fortsatt signum för Sachsen.

Man ser inte mycket av Sachsens viner 
utanför området. Idag är det få producenter 
som har volym nog att kunna arbeta mot 
en bra distributör i t.ex. USA eller delar av 
Asien, så någon bättre exportproduktion 
� nns inte att tala om. 

Vin och turism i symbios
Redan i inledningen av återhämtningen 
under tidigt 1990-tal skapades Sachsens 
vinväg som ett sätt att leda turister förbi de 
aktiva vingårdarna. Centrum för vinvägen är 
Weingut Ho� össnitz i närheten av Radebeul. 
Vinvägen är dock i realiteten dåligt utmärkt 
och känd av få, så viss förbättringspotential 
� nns.

Vinverksamheten är dock en viktig del 
av turismen i Sachsen och allt bygger på att 
vinodlaren också säljer sitt vin över disk i sin 
vinkällare där han/hon också bedriver någon 
form av ytterligare verksamhet. Allt från 
Strausswirtschaft, dvs. ett enklare matställe, 
upp till Schloss Proschwitz stora konser-
ter och middagar. Området har utmärkta 
cykelleder längs med Elbe och även bra 
vandringsleder. Till det kommer Meissen 

med sitt porslin och Sachsen som ett mycket 
”slottstätt” område. Allt detta ger en bra 
uppsättning turistmål som kompletterar vin-
kulturen. Skulle någon inspireras av artikeln 
och under sitt besök inte vilja bo i storstaden 
Dresden, så är vår rekommendation att bo 
i Radebeul alternativt Meissen. Bägge är 
centra för varsitt vinområde.

Vin från Sachsen förblir en raritet
På gott och ont � nns en ”doft av DDR-ti-
den” kvar. På ont, genom att man nu och då 
kan bli förvånad över den låga nivån på ser-
vice, men mest på gott då man kan konsta-
tera att självhushåll, kolonilottsodlande och 
små orörda byar skapar en mycket trivsam 
semestermiljö. 

För att få prova Sachsens viner måste man 
resa dit. Jag är övertygad om att det är det 
personliga besöket hos vinbonden som med 
stor sannolikhet kommer att tilltala även den 
framtida turisten. Kvaliteten, mångfalden 
och personligheten i Sachsens vin upplevs 
allra bäst på plats, då exporten är och förblir 
begränsad. Sachsens viner fortsätter helt 
enkelt att vara en liten raritet.

Fotnot 
Mer information kring Sachsen f inns i Eric 
Hardegårds trebetygsuppsats på Munskänkarnas 
hemsida

Vingården Steinrücken, ett av 
många brantlägen i Sachsen
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vinjournalen

Nya viner i juni
Med anledning av rådande pandemi har Systembolaget ställt in 
sina nyhetsprovningar för vinskribenterna. Istället har Elke Jung, 
Vinbanken, och Gunilla Hultgren Karell, vinjournalist, arrangerat 
provningar på Spritmuseum. De har gjort ett jättejobb, det blir 
ju bland annat en hel del logistik, vilket alla som jobbat med att 
arrangera provningar inom Munskänkarnas hägn lätt förstår. Sedan 
är det ändå så att provningarna inte blir heltäckande på samma vis 
som de på Systemet, då inte alla vinimportörer ställer � askor till 
förfogande, eller helt enkelt inte kunnat kontaktas. 

Listan här omfattar de viner som släpps i början av juni. Se 
VinJournalen på Munskänkarnas hemsida för de viner som släpps 
senare i månaden.

Ulf Jansson

qw

Fasta sortimentet

Mousserande viner
13
=
119:-

Crémant de Loire Brut Rosé de Chanceny
Cave Robert et Marcel, Loire, Frankrike
7552, The WineAgency Sweden
Öppen, rödbärig doft med inslag av citrus och mineral. 
Lätt, torr, fruktig smak med avrundad början, god mousse, 
lagom stram syra och rent, gott slut. Cabernet franc med lite 
grolleau därtill. 12,5 %.

12
=
97:-

Celebrandum Reserva Seco
Castell d’Or, Cava, Spanien
7574, The WineAgency Sweden
Avrundad doft med gula frukter och lite bär. Lätt smak med 
yvig mousse, balanserad, bra syra, anständig längd och liten 
jordighet i avslutningen.

Vita viner
12      
+       
69 :-     

2019 Domaine Boyar Ethno Sauvignon Blanc
Trakien, Bulgarien
6710, janake wine group
Fruktig sauvignondoft med avrundade toner av grönt äpp-
le, svartvinbärsblad och nässlor. Medelfyllig, torr, fruktig, lite 
avrundad, okomplicerad smak med lagom syra och skaplig 
längd. Korrekt druvkaraktär. 12,5 %.

13        
=       
139:-         

2019 Marea Riesling
Luis Felipe Edwards, Leyda, Chile
2779, Winepartners Nordic
Avrundad, ung, fruktig doft med grönt äpple, päron, lime 
och persika i tonerna. Torr, fi n, fruktig smak med nyanserade 
aromer, god syra, schysst längd och fi n avslutning. En lite 
mjukare men ändå druvtypisk riesling. 12,5 %.

12,5         
-        
109:-

2019 Signature White Organic
U Mes U Fan Tres, Penedès, Katalonien, Spanien
7595, Giertz Vinimport
Återhållen, ung, fruktig doft med drag av äpple, persika och 
lite fat. Medelfyllig, torr, fruktig smak med mogen, avrundad 
syra, fi n längd och bra balans. Vin av xarel-lo, macabeo och 
chardonnay. Veganvänligt. 12 %.  

12      
=     
89:-

2019 Letargo Rioja Blanco
Bodegas D. Mateos, Spanien
2533, Wine World
Avrundad, neutral doft med drag av gula frukter. Torr, fruk-
tig smak med balanserad syra och hyfsad längd. Vin av viura 
och tempranillo blanco. 12,5 %.

13       
=     
149:-

2018 Crasto Superior White
Duoro, Portugal
2467, Enjoy Wine & Spirits
Smått utvecklad doft med äpple, persika, blommor, fat och 
mineral. Medelfyllig, torr, fruktig smak bra start, nyanserad 
mitt med fi n syra, god längd och rent, fräscht slut med lätt 
sälta. Vin av voisinho och verdello. 12,5 %

Röda viner
15      
=    
279:-

2015 Zolo Black Malbec
Fincas Patagonicas, Mendoza, Argentina
2671, The WineAgency Sweden
Mörkfruktig doft med blåbär, slånbär, plommon, örter, fat 
och mörk choklad. Rätt fyllig och rik smak med avrundad, 
fruktig början, sammansatt mitt med stadig tanninstruktur, 
utmärkt längd och fast slut med värme. Rejält vinbygge. 
14,5 %. 

13       
=     
119:-

2019 Regional Classic Tempranillo
De Bortoli, Heathcote, Victoria, Australien
6505, Bornicon & Salming
Öppen, ung, fruktig, rödbärig doft med inslag av ek. Medel-
fyllig, fruktig smak med goda, runda tanniner, fi n syra och 
bra längd med sammansatta aromer. Trevligt. 13,5 %.

15      
=      
299:-      

2017 Savigny-les-Beaunes Lavières
Bouchard Père & Fils, Bourgogne, Frankrike
2594, Prime Wine Sweden
Återhållen, fruktig och utvecklad doft med jordgubbar, 
hallon, ek, apelsin och mineral. Medelfyllig, fruktig smak 
med god början, sammansatt mitt med bra struktur med 
tydliga tanniner och fi n syra, utmärkt längd och småvarm 
avslutning. Ursprungstypiskt. 13,5 %.

14      
+      
139:-

2018 Le Petit Secret
Olivier & Lafont, Rhône, Frankrike
71847, Intermondi
Fruktig, lite utvecklad doft med både röda och mörka bär, 
plommon, örter och fat. Medelfyllig, fi nt fruktig smak med 
pigg början, sammansatt mitt med täta, mogna tanni-
ner, ren och balanserad syra, mycket bra längd och varm 
avslutning med mineralkaraktär. Cuvée av grenache, syrah, 
mourvèdre och carignan. 14,5 %.

13      
=     
99:-

2018 Château Majorel
JM Rigal, Fronton, SudOuest, Frankrike
2842, Stockholm Wineimporters
Återhållen doft med blåbär, slånbär, blå plommon och lite 
örter. Medelfyllig, ganska utvecklad smak med lite torra 
tanniner, god syra, bra balans och schysst längd. Vin av 
negrettedruvan. 12,5 %.

13      
=     
129:-

2016 Ramnista Xinomavro
Ktima Kir-Yianni, Makedonien, Grekland
2070, Carovin
Öppen och utvecklad doft med plommon, körsbär, mörka 
bär, örter och fat. Medelfyllig, utvecklad och sammansatt 
smak med påtagligt sträva tanniner, balanserad syra och 
god längd. Rustikt. 13,5 %.

13     
=     
115:-

2018 Memoria Primitivo
Produttori Vini Manduria, Apulien, Italien
2460, Valid Wines Sweden
Fruktig doft med körsbär, röda och mörka bär, fat, choklad 
och lite örter. Drygt medelfyllig, fruktig smak med stora 
men alls inte torra tanniner, bra syra, sammansatta aromer 
med hög intensitet och varm avslutning. 14 %.

13        
+    
79:-
            

2017 Frederico Paternina Banda Azul Crianza
Marques de la Concordia, Rioja, Spanien
2954, Brandpartners
Utvecklad, fruktig och ekig doft med inslag av röda bär, 
plommon, björnbär och lite vanilj. Medelfyllig smak med 
tydlig fatkaraktär, sammansatta aromer, bra balans med 
mogna syror och schysst längd. Ursprungstypiskt. 13,5 %.
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14      
+      
99:-      

2018 Ken Forrester Cabernet Sauvignon
Stellenbosch, Sydafrika
2502, We & Wine
Fruktig, lite återhållen doft med svarta vinbär och andra 
mörka bär, blå plommon, ek och lite örter. Drygt medelfyl-
lig, fruktig smak med rik inledning, sammansatt mitt med 
god kropp, mogna tanniner, fi n syra och riktigt bra längd. 
Druvtypiskt. 13,5 %.

13     
=        
133:-

2017 Kerschbaum Blaufränkisch
Weingut Kerschbaum, Burgenland, Österrike
2380, VinoNovo
Trevligt utvecklad doft med mörka bär, plommon och fat 
bland tonerna. Medelfyllig, i början avrundad smak med 
torra tanniner i mittpartiet, balanserad syra, oklanderlig 
längd med sammansatta aromer och lite torrt slut. 13,5 %.

Nya viner 2 juni

Mousserande viner
13       
-      
179:-

2018 Tète Nat 
Les Têtes, Frankrike
97064, Panache Sweden
Fruktig doft med gula äpplen, persika, honung och mandel.
Torr, fruktig, mousserande smak fi na toner, bra syra, 
oantastlig längd och ren avslutning. Cuvée av loin de l’oeil, 
semillon, mauzac och grenache. Ekologiskt. 11,5 %, 1800 fl .

14      
=     
189:-

2012 GB Brut Zero
Graham Beck, Western Cape, Sydafrika
93075, Enjoy Wine & Spirits
Öppen och utvecklad doft med röda bär, plommon, persika 
och en liten citruston. Helt torr, utvecklad och nyansrik 
smak med god mousse, balanserad, något mjuk syra och 
mycket bra längd. Blend av pinot noir och chardonnay. 12 
%. 4200 fl . 

Vita viner
16     
-    
449:-        

2018 Ladoix Premier Cru Le Rognet Monopole
Domaine d’Ardhuy, Bourgogne, Frankrike
95485, Divine
Reserverad doft med avrundade toner av persika, äpple, 
smör, ek, nötter, vit choklad och mineral. Medelfyllig, torr, 
fruktig och ekig smak med komplexa aromer, mogen, ba-
lanserad syra, utmärkt längd och rent, fast slut. Ursprungs-
typiskt. 13 %. 600 fl .

16     
-    
499:-       

2018 Condrieu
E Guigal, Rhône, Frankrike
95600, Wine Affair Scandinavia
Återhållen doft med persika, aprikos, vita blommor, viol, ek 
och lite mineral. Drygt medelfyllig, torr, rik och rund smak 
med god kropp, integrerad syra, komplexa aromer med 
utmärkt längd och varm avslutning med lätta kryddtoner. 
Druvtypiskt vin av viognier. 14,5 %. 360 fl .

17     
=     
459:-

2017 Hermitage Blanc
E Guigal, Rhône, Frankrike
95601, Wine Affair Scandinavia
Stor, trevligt utvecklad doft med aprikos, melon, persika, ek, 
mineral och lite blommor. Drygt medelfyllig, torr, fruktig, 
utvecklad och lite kryddig smak med bra kropp, fi n, balan-
serad syra, utmärkt längd och fast slut med mineral och 
värme. Marsanne med lite roussanne därtill. 14 %. 360 fl .

15  
-     
499:-   

2018 Mullineux Granite Chenin Blanc
Mullineux & Leeu Family Wines, Swartland, Sydaf-
rika
95485, Terrifi c Wines
Fruktig doft med inslag av päron, äpple, ek och smör. 
Medelfyllig, torr, fruktig smak med pigg början, gula frukter, 
ek och mineral i tonerna, bra syra och riktigt fi n längd. 
Fokuserat. 14 %. 240 fl .

Rosévin
14  
+   
149:-

2019 Domaine de Naïs
Coteaux d’Aix en Provence, Frankrike
90020, Delique
Återhållen, ung doft med röda och mörka bär, plommon 
och örter. Medelfyllig, god, fruktig, i början avrundad smak 
med bra längd, sammansatta aromer, bra kropp, lätta tan-
niner, fi n syra och oantastlig längd. Rosé av grenache, syrah 
och cabernet sauvignon, gjord för matbordet. 13 %. 4200 fl .

Röda viner
14,5     
=        
189:-

2018 Achaval Ferrer Mendoza Malbec
Mendoza, Argentina
93005, Prime Wine Sweden
Fruktig och fatig doft med plommon, blåbär, slånbär, 
choklad och vanilj. Rätt fyllig, rik, fruktig smak med god 
kropp, sammansatta aromer med inslag av fat, rätt infattade 
tanniner, bra syra, tilltagen längd och varm avslutning. 14,5 
%. 3600 fl .

16,5     
-      
495:-       

2016 Côte Rôtie Brune et Blonde 
E Guigal, Rhône, Frankrike
93092, Wine Affair Scandinvia
Utvecklad doft med blåbär, slånbär, björnbär, ek, chark, 
mineral, svartpeppar och andra kryddor. Medelfyllig smak 
med fi nt fruktig attack, utvecklad mitt med komplexa 
aromer, rätt ekig strävhet, fi n syra, utmärkt längd och lätt 
pepprig avslutning. Uttrycksfullt. Syrah med lite viognier. 
13,5 %. 600 fl .

18     
+      
599:-       

2010 Château La Nerthe
Châteauneuf-du-Pape, Rhône, Frankrike
90251, Arvid Nordquist Vin och Sprithandel
Stor doft med begynnande mognad och inslag av plom-
mon, röda bär, örter, fat och mineral i djupa toner. Rätt fyllig, 
rik, utvecklad och komplex smak med god kropp, bra struk-
tur med stora, mogna tanniner och fi n syra, utmärkt längd 
och kryddig avslutning med fi n mineralsälta. Uttrycksfullt 
vin med lång eftersmak. 14,5 %. 240 fl .

15      
=       
219:-        

2018 Loop Road Quarts Reef Pinot Noir
Bendigo Estate, Central Otago, Nya Zeeland
92922, Divine
Ung, blåröd färg. Återhållen, fruktig doft med jordgubbar, 
hallon, plommon och ek. Medelfyllig, god, fruktig smak med 
ekiga, lite torra tanniner, bra kropp, nyanserade aromer 
mycket bra längd, balanserad syra och varm avslutning. 
Biodynamiskt. 14 %. 2016 fl . 

16    
=    
399:-     

2017 Marion’s Vineyard Pinot Noir
Schubert Wines, Wairarapa, Nya Zeeland
91234, Wicked Wines
Utvecklad pinotdoft med jordgubbar, hallon och andra röda 
bär, ek och lätta kryddtoner. Medelfyllig, fi n, fruktig och ut-
vecklad smak med nyanserade bärtoner, gott ekinslag, rena, 
mogna syror och utmärkt längd. Druvtypiskt. 14 %. 420 fl 

15     
=       
269:-

2017 Vizcaina La Vitoriana
Bodegas y Viñedos Raúl Pérez, Bierzo, Spanien
92847, Johan Lidby Vinhandel
Smått utvecklad doft med blåbär, slånbär, viol, fat, örter och 
mineral i rena toner. Medelfyllig, fi nt fruktig smak med god 
attack, komplex mitt med framväxande lite torra tanniner, 
fi n syra, utmärkt längd och sträv, småvarm avslutning. Vin 
av mencìa och lite bastardo. 11 %. 600 fl .
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16     
+     
299:-         

2015 Muga Selección Especial
Bodegas Muga, Rioja, Spanien
93047, Terrifi c Wines
Öppen och utvecklad doft med jordgubbar, röda körsbär, 
plommon, lite mörka bär, ek och vanilj. Medelfyllig, god, 
trevligt utvecklad och komplex smak med ekiga tanniner, 
bra syra, ordentlig längd och fast slut med värme. Cuvée av 
tempranillo, garnacha, mazuelo och graciano. 14 %. 4200 fl .

14    
=    
149:-

2018 Avondale Qvevri 
Paarl, Sydafi ka
93042, Handpicked Wines
Fruktig doft med plommon, röda och mörka bär och liten 
rökighet. Drygt medelfyllig, rikt fruktig smak med avrundad 
början, sammansatt mitt med lite torra tanniner, något 
spretig syra, god längd och småvarm avslutning. Vin av 
grenache, syrah och mourvèdre 13 %. 4200 fl .

16      
699:-     

2017 Mullineux Granite Syrah
Mullineux & Leeu Family Wines, Swartland, Sydafrika
93069, Terrifi c Wines
Fruktig, lite utvecklad doft med blåbär, svarta vinbär, plom-
mon, peppar och ek i tonerna. Medelfyllig, fi nt fruktig smak 
med goda, mogna tanniner, fi n, ren syra, utmärkt längd 
med komplexa aromer och varm avslutning med svartpep-
par. Druvtypiskt. 14,5 %. 240 fl .

16      
699:-     

2017 Mullineux Schist Syrah
Mullineux & Leeu Family Wines, Swartland, Sydafrika
93068, Terrifi c Wines
Mer återhållen doft med här med mörka bär, ek, plommon 
och kryddor. Medelfyllig, fruktig och bra strukturerad smak 
med mogna tanniner, nyanserade aromer med ordentlig 
längd, ren, bra syra och pepprig avslutning. Druvtypiskt. 
14,5 %. 180 fl 

Nya viner 9 juni

Vitt vin
13     
-
189:-

2018 Grace Koshu
Yamanashi, Japan
93077, The Wine Agency
Återhållen, fruktig, lätt örtig doft med inslag av citrus och 
gröna äpplen. Lätt, torr, fruktig smak med behärskat stram 
syra, riktigt fi n längd och rent slut. Rätt elegant. 12 %. 1800 fl .

Roséviner
13     
=     
119:-

2019 Trediberri Langhe Rosato
Piemonte, Italien
90092, Gullberg by Stockwine
Fruktig doft med röda körsbär, hallon och lingon i tonerna. 
Medelfyllig, ganska sträv smak med balanserad syra, 
sammansatta toner med mycket bra längd och liten, jordig 
beska i avslutningen. 12,5 %. 4800 fl .

12      
-       
139:-

2019 Txomin Etxaniz Rosado
Getariako Txakolina, Spanien
90118, Viña Española
Fruktig doft med körsbär, hallon och andra röda bär. Lätt, 
lite spritsig smak med god längd, nyanserade aromer och 
balanserad syra. 11 %. 1800 fl .

13,5        
+       
129:-       

2019 Assmanshausen Pinot Noir Rosé
Weingut Leitz, Tyskland
92042, Johan Lidby Vinhandel
Fin doft med smultron, hallon, röda vinbär och lingon i 
tonerna. Medelfyllig, god, fruktig smak med överraskande 
bredd, nyanserade aromer med riktigt bra längd, ren och 
balanserad syra och gott, fräscht slut. 12 %. 2400 fl .

Röda viner
15     
=     
279:-

2017 Fluus
Ruggabellus, Barossa, South Australia, Australien
95864, Quaffable Wines Sweden
Lite utvecklad doft med blåbär, hallon, plommon, viol och 
fat. Drygt medelfyllig, fruktig smak med god kropp, infattad, 
bra tanninstruktur, ren och balanserad syra och tilltagen 
längd med fi nt utvecklade aromer. Vin av grenache och 
mataro. 13,2 %. 300 fl . 

16     
=      
399:- 

2015 Leeuwin Art Series Cabernet Sauvignon
Leeuwin Estate, Margaret River, Western Australia, 
Australien
9149, Jacobson och Söderström
Utvecklad cabernetdoft med svarta vinbär, blåbär, salvia 
och andra örter, blå plommon, ek och vanilj. Medelfyllig, 
god, utvecklad smak med fatkaraktär, sammansatt aromer, 
avrundade tanniner, fi n syra, ordentlig längd och rent, fast 
slut. Åt det elegantare hållet. 13,5 %. 600 fl .

15   
=     
229:-

2018 Côte de Brouilly
Domaine Daniel Bouland, Beaujolais, Frankrike
90044, Johan Lidby Vinhandel
Fruktig doft med körsbär, hallon, blåbär, fat och lite choklad. 
Medelfyllig, god, fruktig smak med bra tanniner, fi n syra, 
god balans och mycket bra längd. Mer struktur än vanligt 
för en beaujolais. 12,5 %. 360 fl .

15      
-    
349:-    

2018 Chinon Clos du Noyer
Domaine Grosbois, Loire, Frankrike
90546, Panache, Sweden
Stor, fruktig doft med röda och mörka körsbär, mörka 
bär, örter, ek och mineral i varma toner. Medelfyllig, god, 
fruktig och rätt stadig smak med stora, mogna tanniner, bra 
kropp, fi n syra, utmärkt längd med komplexa aromer och 
alkolholvarm avslutning. Rätt demonstrativt för ett loirevin. 
14,5 %. 360 fl .

14    
+     
149:-

2321 2017 Domaine Grand Veneur Les Champauvins
Côte du Rhône, Frankrike
2321, Hermansson & Co
Avrundad, fruktig doft med röda och mörka bär, röda 
körsbär, plommon, örter och lite mineral. Drygt medelfyllig, 
bred, fruktig och sammansatt smak med god tanninstruktur 
med mogna tanniner, bra kropp, fi n syra, mycket bra längd 
och varm, kryddig avslutning. Ekologiskt vin av grenache, 
syrah och mourvèdre. 15 %. 6000 fl .

14,5    
=     
188:-      

2018 Primaneve Canavese Nebbiolo
Cantine Briamara, Piemonte, Italien
91278, Brix Wine Consultants
Öppen, lite utvecklad doft med nypon, blåbär, viol och fat 
i tonerna. Medelfyllig, fruktig smak med tydliga, mogna 
tanniner, bra syra med spänst, mycket fi n längd och varm, 
väl samlad avslutning. Bra stil. Druvtypiskt. 13 %. 2400 fl .

17,5     
=          
596:-      

2015 Barolo Cannubi
Francesco Rinaldi, Piemonte, Italien
94925, Brix Wine Consultants
Fin, lite utvecklad doft med röda bär, nypon, körsbär, rosor, lite 
läder och fat. Medelfyllig, fi nt fruktig smak med täta, mogna tan-
niner, ren och klar syra, superb längd med komplexa toner och 
ihållande eftersmak. Elegant vin att lagra 10-15 år. 14 %. 240 fl .

15     
=     
249:-

2018 Aphros Phaunus Palhete
Aphros Wine, Vinho Verde, Portugal
93045, Johan Lidby Vinhandel
Ljus röd färg. Fruktig, lite utvecklad doft med körsbär, röda 
vinbär, smultron, blåbär, örter och lite fat. Medelfyllig, god, 
utvecklad och nyanserad smak med lite slank kropp, rätt 
strama tanniner, fräsch syra och ihållande längd. Vin av 
loureiro och vinhão. 13,5 %. 840 fl .

15    
=     
299:-

2018 Daniel & Nadia Grenache
Swartland, Sydafrika
90072, Quaffable Wines
Fruktig doft med röda bär, plommon, lite örter och fat i to-
nerna. Medelfyllig, fruktig smak med nyanserade bäraromer, 
ganska stadiga tanniner, balanserad syra, mycket bra längd 
och gott slut. 13 %. 600 fl .
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Nr 74840 Guigal Côtes du Rhône Rouge 
75 kr 375 ml. Alk. 14,5%

BESTÄLL PÅ SYSTEMBOLAGET.SE

Alkohol i samband med 
arbete ökar risken för olyckor
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Mousserande viner
13
=
129:-

Richard Juhlin Blanc de Blancs Brut 
Domaine Wines Sweden, Limoux, Frankrike 
78979, Domaine Wines Sweden, 12 % 
Torr, ung, något kryddig doft av citron och granny sm-
tih-äpple med viss mineralitet. Ren, lätt smak med torrt 
anslag, återhållen frukt med pigg syra, ganska lätt mousse 
och ett lite syrligt avslut. 100 % chardonnay.

16
=
339:-

Prestige 
Baron Dauvergne, Champagne, Frankrike 
77234, Champagnebonden, 12 % 
Ren, elegant doft med trevlig mineralton, hallon, grillade 
citroner, rostat bröd och ett stänk ylle. Drygt medelfyl-
lig, ren smak med trevlig bärighet, läskande fruktsyra, 
balanserad mousse och bra längd. 80 % pinot noir, 20 % 
chardonnay.

15
-
368:-

Pol Couronne Brut 
Pol Couronne, Champagne, Frankrike 
77534, JPC Wines, 12 % 
Aromatisk, ganska generös brödig, rostad doft av vått 
ylle, brioche, mogen citron och apelsin. Ganska fyllig, 
fruktig smak med märkbar dosage, vital fruktsyra, något 
storbubblig mousse och lätt beska i eftersmaken. 35 % 
meunier, 34 % chardonnay, 31 % pinot noir.

Provare beställnings- och nätviner:
Rickard Albin (RA), 
provningsledare
Johan Wadman (JW)
Mårten Söderlund (MS)
Magnus Hoff stein (MH)

Munskänkarnas vinbedömningar
 18 – 20 = Exceptionellt vin
15 – 17,5 = Högklassigt vin
12 – 14,5 = Bra till mycket bra vin
9 – 11,5 = Medelbra vin
6 – 8,5 = Enkelt vin

Symbolerna

anger att ett vin är typiskt för en 
viss druvsort eller ett visst distrikt. 

Symbolen anger att ett 
vin är ett fynd i sin prisklass.
+ vinet är mer än prisvärt
= vinet är prisvärt – vinet är 
inte prisvärt 

Symbolen   anger 
att ett vin vinner på att lagras.

Mer än prisvärd prestige-
champagne från Cattier
Månaden bjuder på � era goda champagner, men Clos du Moulin 
Brut 1:er Cru från Cattier är i en klass för sig. Redan 1625 plan-
terade familjen Cattier sina första vinstockar i Chigny-les-Roses i 
hjärtat av Montagne de Reims. I 13 generationer har familjen odlat 
vin och de fyra senaste generationerna har man även gjort sin egen 
champagne. Idag omfattar egendomen 33 ha. Vinmakare och ledare 
idag är Alexandre Cattier. Alexandre tog sin vinexamen 2002 vid 
universitetet i Reims och praktiserade sedan ett tag i Australien 
innan han började sin karriär i familje� rman. 

Cattier har hela 30-40 % reserve-viner i sina 1:er cru-viner och 
man har en ovanligt djup källare där vinerna får vila i minst 4 år 
och Clos du Moulin i hela 8 år. Clos du Moulin är en 2,2 ha stor 
vingård som Jean Cattier köpte 1950 och planterade med lika delar 
chardonnay och pinot noir. Vinet lanserades 1956 och består nu-
förtiden alltid av tre olika årgångar. Det som vi bedömde innehåller 
årgångarna 2006, 2007 och 2008. I november 2017 bedömde vi 
samma vin med årgångarna 2005, 2006 och 2007 som vi också 
tyckte om, men här lyfter elegansen och den � na fruktsyran hos 
2008:an vinet till en ännu högre nivå.

Bland de vita utmärkte sig fyra goda och druvtypiska viner som 
är mer än prisvärda. 2018 Chablis Domaine Long-Depaquit från 
Albert Bichot visar återigen vilken hög och jämn kvalitet denna 

� rma producerar. Här � nns alla de � na chablis-attributen på plats. 
Lika bra vin, men av en helt annan karaktär är 2018 Crozes-Her-
mitage Les Jalets från Paul Jaboulet. Här hittar vi istället aprikoser, 
honung och bivax och en smörig kropp. Bra exempel på riesling från 
två olika länder är 2018 Durkheimer Spielberg Riesling från Karl 
Schaefer i Pfalz som visar druvans stringens och mineraliet medan 
2016 Riesling Nature’S från Louis Sipp i Alsace är ett utmärkt 
exempel på doften av cykela� är och petroleum i ett vin med mer 
utveckling.

Funderar du på en provning med pinot noir från hela världen 
har jag tre bra tips med lite olika pinot-karaktär: 2019 Yarra Valley 
Pinot Noir från Giant Steps i Victoria, Australien har � n hallonton 
med cederträ, 2018 Bourgogne Pinot Noir från Faiveley har den 
klassiska pinot-kryddigheten med mogen jordgubbston och 2017 
Cartlidge & Browne Pinot Noir från Kalifornien har en yppig 
jordgubbsdoft med rostade fat. 

Botanisera bland Masis röda kvalitetsviner där t ex 2016 Brolo 
Campo� orin Oro slår många amarone och har framtiden för sig. 
Följ upp den nya årgången 2016 Charmes de Kirwan som visar � n 
margauxcharm eller om du vill ha mer kryddiga toner 2017 Gigon-
das Pierre Aigelle från Jaboulet.

Rickard Albin

15
-
399:-

Oeil de Perdrix 
Baron Dauvergne, Champagne, Frankrike 
77912, Champagnebonden, 12 % 
Laxfärgad. Öppen, ren, bärig doft av hallon och röda vin-
bär. Ung, lätt stjälkig, bärig smak med balanserad fruktsyra, 
tydlig dosage och ett uns beska i eftersmaken. 80 % pinot 
noir, 20 % chardonnay.
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Att börja dricka i tidig ålder ökar
risken för alkoholproblem.

En vit Marqués – en modern 40-åring
I Rioja gör Marqués de Riscal ett av Spaniens mest 
kända röda viner. Visste du att de sedan mer än 40 år 
även gör ett vitt vin av samma höga klass?

I regionen Rueda odlas verdejo-druvan som kommit 
att bli spanjorernas förstaval när det gäller vita viner. 
Marqués de Riscal var först med att etablera sig i regionen 
och har varsamt utvecklat odlingarna för att kunna skapa 
moderna vita viner i populär retrostil.

Marqués de Riscal Organic är ett krispigt och friskt vin 
– som gjort för att avnjutas till grillad fisk, skaldjur eller 
somriga bufféer. 

nigab.se

Ekologisk Rueda
Marqués de Riscal Organic 89:–

Art.nr. 6001. Alk. 13%.

Klassisk Rioja
Marqués de Riscal Reserva 159:–

Art.nr. 2573. Alk. 14%.

Fynd!

Göteborgs-Tidningen, juli 2018

Fynd! Allt om Vin, Nr 7, 2018

Marques de riscal Organic 210x297+3.qxp_Layout 1  2019-05-14  15:31  Sida 1
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16
-
529:-

2013 Millésimé Brut Blanc de Blancs Premier Cru 
Vve Fourny & Fils, Champagne, Frankrike 
77390, Nigab, 12 % 
Aromatisk, ganska yppig doft av ylle, rostat bröd, vanilj, 
fl äder, päron, fransk nougat, vax, rostade äpplen, honung 
och citron. Ung, fruktig smak med frisk, lite syrlig fruktsyra, 
generös mousse och lång eftersmak. 100 % chardonnay. 
Dosage: 3 g/l.

17,5
+
559:-

Clos du Moulin Brut Premier Cru 
Champagne Cattier, Champagne, Frankrike 
77399, Mission Wine & Spirits, 12,5 % 
Elegant, komplex doft av ylle, rostat bröd, smör, bivax, vita 
blommor, mogen citron, ploppad sötmandel och mogna 
hallon. Balanserad, harmonisk smak med gräddig mousse, 
ren fruktsyra och lång eftersmak. 50 % pinot noir, 50 % 
chardonnay.

11
=
77:-

Bolla Prosecco Extra Dry 
Gruppo Italiano Vini, Prosecco, Veneto, Italien 
75189, Domaine Wines Sweden, 11 % 
Lätt jordig doft med drag av mogna päron och citronzest. 
Balanserad syra och ymnig mousse samt viss upplevd 
fruktsötma. Lättdrucket. 100 % glera.

13
=
39:-/200ml

Pizzolato Spumante d’Italia Bianco Extra Dry 
La Cantina Pizzolato, Italien 
77185, The Wine Team, 11 %
Parfymerad doft av blommor, mandelmassa och gråpäron. 
Balanserad smak med läskande fruktsyra, ett uns restsötma 
och diskret mousse samt ett rent och behagligt avslut.

14
=
179:-

2018 Barott Brut Rosato Cagliero 
Cagliero, Italien 
71712, Vinonista, 12,5 % 
Lätt doft av hallon, rosor och litchi. Bärfruktig, torr smak 
med bra balans, fi n mousse och en liten läskande svans av 
fruktsyra i eftersmaken. 100 % freisa.

14
-

299:-

Castelveder Franciacorta Brut Rosé 
Castelveder, Franciacorta, Lombardiet, Italien 
71979, Vinonista, 13 %
Aromatisk, lätt rökig doft av lättrostad mandel, brioche, 
mint, hallon, päron, röda vinbär och melon. Bärigt, lätt 
sötsyrligt anslag och något storbubblig mousse. 100 % 
pinot nero.

14
-
248:-

Llopart Rosé Brut Reserva 
Llopart Cava, Spanien 
97016, Happy Dog Dryckeshandel, 12 % 
Doft av jordgubbar, jord, bark, hav, hallonbåtar, gråpäron och 
citrus. Smak med bra men lite rustik mousse, pigg syra och 
torrt slut. 60 % monastrell, 20 % garnacha, 20 % pinot noir.

14
-
319:-

2017 Illusion Blanc de noir Brut 
Meyer Näkel, Ahr, Tyskland 
76654, ALWines Sweden, 12,5 % 
Lätt återhållen, stram doft av mineral, päron, äppelskal, vita 
blommor, mandel och röda vinbär. Ung, lätt, ren smak med 
frisk fruktsyra och lagom mousse. 100 % spätburgunder.

Vita viner
11
-
95:-

2019 Masi Passo Blanco 
Masi, Tupungato, Mendoza, Cuyo, Argentina 
74070, Vinunic, 12,5 % 
Kryddig, blommig, lätt krutig doft. Knappt medelfyllig 
kropp med något låg syra och ganska kort avslut. 60 % 
pinot grigio, 40 % torrontes.

11,5
=
95:-

2019 Légende de Bonpas 
Bonpas, Luberon, Rhône, Frankrike 
78329, The Wine Team, 13 % 
Doft av päron, persika, vingummi, mosad banan, spear-
mint och citron. Smaken har en oljig fetma, lite påklistrad 
fruktsyra och rustik beska.

12
=
115:-

2019 Parallèle 45 Blanc Côtes du Rhône 
Paul Jaboulet Ainé, Rhône, Frankrike 
70005, Nigab, 13 % 
Ung, något svårfl örtad doft av honung, halm, vita blom-
mor, bivax och harts. Ung, ännu lite ostyrig smak med 
”grön” fruktsyra, medelfyllig kropp och lätt vaxigt avslut. 
50 % grenache blanc, 20 % marsanne, 20 % viognier, 10 % 
bourboulenc.

13,5

+
119:-

Châteaue de la Ragotière Vieilles Vignes 
Les Frères Couillaud, Muscadet de Sèvre-et-Maine, 
Loire, Frankrike 
76739, Terrifi c Wines, 12 % 
Fruktig doft av gula plommon, citron, blommor och 
tångvall. Frisk, ren smak med trevlig frukt, pigg syra, 
balanserad kropp och lätt vaxighet i avslutet. 100 % melon 
de bourgogne.

13
=
119:-

2018 Gustave Lorentz Pinot Gris Réserve 
Gustave Lorentz, Alsace, Frankrike 
85258, Bibendum, 13,5 % 
Dov, lite rökig och lätt kryddig doft med gråpäron och 
reine claude-plommon. Ganska fylligt och fruktigt anslag 
med lätt restsötma och drygt medelstor kropp. 100 % 
pinot gris.

13
=
129:-

2018 Bichot Bourgogne Vieilles Vignes Chardonnay 
Eco 
Albert Bichot, Bourgogne, Frankrike 
76491, Nigab, 12,5 % 
Dov doft av torkade citroner, ylle, rök och återhållen ek. 
Balanserad smak med tillräcklig frukt, integrerad fruktsyra, 
smårund kropp och relativt kort avslut. 100 % chardonnay. 
Ekologiskt.

14
=
179:-

2018 Pouilly-Fumé Arrêt-Buffatte Domaine Ti-
nel-Blondelet 
Domaine Tinel-Blondelet, Pouilly Fumé, Loire, 
Frankrike 
76194, Nigab, 13,5 % 
Dov, lite rökig doft av krusbär, kokt sparris och ett uns 
buxbom. Medelfyllig, lätt kryddig smak med vital fruktsyra 
och medelstor kropp. 100 % sauvignon blanc

15
+
189:-

2018 Chablis Domaine Long-Depaquit Albert Bichot 
Albert Bichot, Chablis, Bourgogne, Frankrike 
85578, Nigab, 13 % 
Harmonisk, ren doft med fi n rökighet, citrus, röda äpplen 
och torrt ylle med inslag av choklad och ett stänk tång. Fyl-
lig, rund smak med frisk fruktsyra, bra frukt, trevligt simmig 
kropp och bra längd. 100 % chardonnay.

15
+
189:-

2018 Crozes-Hermitage Les Jalets
Paul Jaboulet Ainé, Crozes-Hermitage, Rhône, 
Frankrike 
2819, Nigab, 13,5 % 
Dov, komplex doft av aprikoser, gula, mogna plommon, 
honung och bivaxkaka. Harmonisk, balanserad smak med 
pigg fruktsyra, lätt smörig kropp och lång, komplex efter-
smak med ett uns mineralsälta i avslutet. 100 % marsanne.

15

+
89:-

2016 Louis Sipp Riesling Nature´S 
Louis Sipp, Alsace, Frankrike 
79235, Terrifi c Wines, 12,5 % 
Generös, druvtypisk, fruktig doft av cykelaff är, petroleum, 
gummi och ett stänk marsipan. Fyllig smak med frisk, ren 
fruktsyra, bra frukt, rund kropp och lång eftersmak.

13
-
198:-

2016 Puech Noble Blanc 
Domaine Rostaing, Languedoc, Frankrike 
70232, JPC Wines, 14,5 % 
Stor, väl utvecklad doft av torkade aprikoser, arrak och 
svavel. Medelfyllig kropp med ganska låg syra och tydlig 
eldighet. 50 % grenache, 35 % rolle och 15 % övriga druvor



MUNSKÄNKEN NR 4 2020

7602 Louis Roederer Brut Premier 750 ml. 459 kr.
7602 Louis Roederer Brut Premier 375 ml. 228 kr.
77498 Louis Roederer Brut Premier 1500 ml. 929 kr. 
Alk. 12%V

IN
U

N
IC

.S
E

I motiveringen belyser Drinks International Louis Roederers styrka och strävan efter 
att förbättra varje del av verksamheten - från druva till flaska.

UTSETT TILL VÄRLDENS MEST 
BEUNDRADE CHAMPAGNEHUS 

77226 Louis Roederer Rosé 2014, 750 ml. 609 kr.
76510 Louis Roederer Brut Vintage 2013, 750 ml. 629 kr.

90234 Louis Roederer Cristal 2012, 750 ml. 2150 kr.
Alk. 12%
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14
-
329:-

2017 Domaine Belleville Rully Premier Cru Rabourcé 
Domaine Belleville, Rully, Bourgogne, Frankrike 
78567, Lively Wines Sweden, 13,5 % 
Aromatisk, lätt oxiderad doft med ylle, smör, fl yktiga syror, 
konserverad frukt, ananas, ek och inslag av tropisk frukt. 
Kantigt anslag av ung fruktsyra och lätt, oxiderad frukt. 100 % 
chardonnay.

11
=
79:-

2018 Cadia Chardonnay 
Colli Vicentini, Veneto, Italien 
74396, Mission Wine & Spirits, 12 % 
Fruktig doft av päron, fl äder, gula plommon och viss jordig-
het. Fruktdriven smak med balanserad syra och ganska lätt 
kropp. 100 % chardonnay.

12
=
119:-

2018 Masi Bell’Ovile Vermentino 
Masi Agricola, Toscana, Italien 
73285, Vinunic, 13 % 
Lätt återhållen, kryddig doft av fernissa, bark, gul frukt och 
marmeladkonfekt. Ung smak med pigg, ren fruktsyra och 
medelstor kropp. 100 % vermentino.

14
=
159:-

2017 Vette di San Leonardo Sauvignon Blanc 
Tenuta San Leonardo, Vigneti delle Dolomiti, Tren-
tino-Alto Adige, Italien 
79327, Ward Wines, 12,5 % 
Tydlig doft av krusbär, svartvinbärsblad, rosor, apelsin-
blommor och persika. Smaken har en liten fetma, rik frukt 
och bra längd.

14
=
179:-

2017 Pieve Vecchia Fasoli Gino 
Fasoli Gino, Soave, Veneto, Italien 
71283, Terrifi c Wines, 14,5 % 
Fyllig, gyllengul färg. Generös doft av gula plommon, per-
sikor och annan tropisk frukt, bivax och ett stänk ek. Fyllig, 
fruktig smak med pigg fruktsyra, simmig kropp, alkoholvär-
me och ett uns beska i eftersmaken. 100 % garganega.

15
=
273:-

2015 Bastianich Vespa Bianco 
Bastianich, Venezia Giulia, Friuli-Venezia-Giulia, 
Italien 
73717, Fontana Food, 13,5 % 
Medelfyllig, örtig doft av citrus, vax, humle, ananas, fänkål, 
rosor, gula plommon, marsipan och torrt ylle. Fyllig smak 
med ganska bra frukt, väl tydlig ek, ganska hög fruktsy-
ra, drygt medelfyllig kropp och kvardröjande ekbeska i 
eftersmaken. 45 % chardonnay, 45 % sauvignon blanc, 10 
% picolit.

13
=
149:-

2018 Altano Reserva Branco 
Symington Family Estates, Douro, Portugal 
72780, Ward Wines, 13 % 
Doft av persika, apelsin, vanilj, wettexduk och fänkål. 
Smak med pigg fruktsyra, mineral och ett stänk bitterhet i 
avslutet.

12
-
115:-

2019 Asorei Albariño 
Terra de Asorei, Rias Baixas, Spanien 
78989, Altia Sweden, 13 % 
Stor doft av gummi, ylle, krusbär och vax. Frisk, fruktig och 
knappt medelfyllig smak med hög, ungdomlig fruktsyra 
och citronkaramell i eftersmaken. 100 % albariño.

12,5
=
119:-

2019 Lohas Viñedos Blanco 
Lohas Viñedos, Spanien 
76145, Independant Wine Company, 11,5 % 
Parfymerad, blommig doft av päron, grön melon och 
citrus. Medelfyllig, harmonisk smak med pigg fruktsyra, lätt 
kryddig mitt samt ett läskande avslut. 91 % macabeo, 9 % 
merseguera.

13
=
129:-

2018 Terra de Asorei Albariño Crianza Sobre Lias 
Terra de Asorei, Rias Baixas, Spanien 
76438, Altia Sweden, 13,5 % 
Aromatisk, söt doft av päron, blommor, krusbär och tropisk 
frukt. Medelfyllig smak med mineralsälta, frisk fruktsyra, 
kryddig mittpalett samt ett ungdomligt avslut. 100 % 
albariño.

15
-
477:-

2018 La Colline Semillon 
Alheit Vineyards, Franschhoek, Coastal Region, 
Western Cape, Sydafrika 
72103, Nigab, 13,5 % 
Dov, fruktig doft av semitorkade aprikoser, svavel, krut, 
lakrits, gula plommon, gelégodis och rostad ek. Fyllig, 
ek- och fruktdriven smak med ganska pigg fruktsyra, fyllig, 
rund kropp och lång eftersmak med viss ekbeska. 100 % 
semillon.

13
=
149:-

2018 Karl Schaefer Riesling Trocken 
Weingut Karl Schaefer, Pfalz, Tyskland 
72575, ALWines Sweden, 12 % 
Drygt medelstor, druvtypisk, lite blommig doft av petro-
leum och cykelslang. Fruktig attack med hög fruktsyra, lätt 
spritsig smak med medelstor kropp och rent avslut. 100 % 
riesling.

14
+
149:-

2018 Rings Riesling Kalkmergel 
Weingut Rings, Tyskland 
79957, Terrifi c Wines, 12 % 
Frisk, aromatisk doft av citronzest, lime och päron. Trevlig, 
syradriven, slank smak med mineral, lite yvig frukt och 
läskande avslut. 100 % riesling.

14
=
179:-

2018 Weingut Münzberg Godramstein Löb-Lehm 
Weisser Burgunder 
Weingut Münzberg, Pfalz, Tyskland 
73642, ALWines Sweden, 13,5 % 
Aromatisk, rökig doft med gul frukt, halm, gråpäron och 
kryddiga toner. Fruktig smak med viss restsötma, pigg 
fruktsyra, bra kropp, ett uns spritsighet och lätt kryddigt 
avslut. 100 % weisser burgunder.

14
=
184:-

2016 Weingut Münzberg Godramstein Kalkgestein 
Chardonnay 
Weingut Münzberg, Pfalz, Tyskland 
73692, ALWines Sweden, 13 % 
Ganska generös, rökig doft av våta lovikavantar, mogen, 
gul frukt, ett stänk chokladpraliner och ek. Drygt medel-
fyllig smak med tillräcklig frukt, pigg fruktsyra, medelfyllig 
kropp och lätt spritsighet. 100 % chardonnay.

15
+
199:-

2018 Karl Schaefer Durkheimer Spielberg Riesling 
Weingut Karl Schaefer, Pfalz, Tyskland 
71619, ALWines Sweden, 12,5 % 
Stringent, ren doft med mineral, vita blommor och talkad 
cykelslang. Fyllig smak med en strikt, ren fruktsyra, bra 
frukt, viss fetma och bra längd. 100 % riesling.

14
=
199:-

2018 Karl Schaefer Wachenheimer Gerümpel 
Riesling 
Weingut Karl Schaefer, Pfalz, Tyskland 
77494, ALWines Sweden, 12,5 % 
Öppen, aromatisk, blommig, nästan parfymerad doft med 
inslag av mineraler, örter, ett stänk citrusblommor och gum-
mi. Ganska fyllig, något rustik smak med tydlig fruktsyra, 
ganska fyllig kropp och viss beska i avslutet. 100 % riesling.

15,5
=
319:-

2016 Karl Schaefer Ungsteiner Herrenberg GG 
Riesling Trocken 
Weingut Karl Schaefer, Pfalz, Tyskland 
71036, ALWines Sweden, 12,5 % 
Kryddig, parfymerad, aromatisk, druvtypisk doft av cykelaf-
fär, petroleum, lime, ett stänk skiff er, pinje, acaciahonung, 
färsk fänkål och vita blommor. Drygt medelfyllig, ren smak 
med frisk fruktsyra, lätt, simmig kropp och harmoniskt 
avslut. 100 % riesling.

15
=
225:-

2016 Girard Chardonnay 
Girard Winery, Napa Valley, Californien, USA 
74963, Terrifi c Wines, 14 % 
Generös, fyllig doft av mogen, tropisk frukt, grillad citron, 
kokt kronärtskocka, kaff e, choklad, vanilj och en hel del 
rostad ek. Fyllig, fruktdriven smak med tydlig ek som till 
viss del bärs upp av den pigga fruktsyran, fyllig, smörig 
kropp och lång, varm eftersmak med ett stänk restsötma. 
100 % chardonnay.
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Druvorna skördas under sensommaren och torkas under vintern, 
för att addera koncentration och smakrikedom. Den tidskrävande 
framställningen av Amarone och Ripasso, är ett hantverk som
våra erfarna vinmakare är mycket stolta över.

N
IG

A
B
.S
E

CASTELFORTE AMARONE
DELLA VALPOLICELLA D.O.C.G.

Art nr 12379
15% vol
750 ml
179:-

CASTELFORTE VALPOLICELLA
RIPASSO D.O.C.

Art nr 5352
14% vol
750 ml
99:-

Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.

Berliner Gold
2015 Castelforte Amarone
Della Valpolicella D.O.C.G.

Prisvärt!
Allt om Vin Nr 3, 2020 om Castelforte

Valpolicella Ripasso 2017

9
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11
-
109:-

2019 Bergh Riesling Organic 
Icon Wines, Niederösterreich, Österrike 
81109, The Wine Team, 12,5 % 
Öppen, lätt doft av päron, blommor och rosenvatten. Lätt, 
fruktig smak med lite kryddighet i mittpaletten, ett uns 
restsötma samt frisk eftersmak. 100 % riesling.

Roséviner
14,5
-
299:-

2016 Albino Pinot Las Vino 
L.A.S. Vino, Margaret River, Western Australia, 
Australien 
76913, Lively Wines Sweden, 13 % 
Lätt slöjig aprikosfärg. Ganska stringent doft av nypon, 
hallon, vanilj, blodgrape, lime, anis, tutti frutti och ett stänk 
fi no som för tankarna till orange vin. Fylligt, rödbärigt 
anslag med hög, friliggande fruktsyra och drygt medelstor 
kropp. 80 % pinot noir, 20 % chardonnay.

11
=
89:-

2019 Bouchard Aîné & Fils Pinot Noir Rosé 
Bouchard Aîné et Fils, Frankrike 
77476, Chris-Wine Sweden, 12,5 % 
Doft av jordgubbar, hallon, citrus, grönt äpple, luktsudd-
gummi, lite svavel och örter. Smak med lätt mellanparti, 
pigg fruktsyra, och lite rustikt slut.

13,5
+
119:-

2019 Domaine de Brescou Fleur d’Ete Grenache 
Pinot Noir Rosé 
Domaine de Brescou, VdP des Côtes de Thongue, 
Languedoc-Roussillon, Frankrike 
70323, Terrifi c Wines, 13 % 
Fruktig, lätt doft av litchi, carambole, jordgubbar och rooi-
bos te. Torr, drygt medelfyllig smak med kryddig mittpa-
lett, integrerad fruktsyra och stramt, smakrikt avslut. 75 % 
grenache, 25 % pinot noir.

14
+
129:-

2019 Château Paradis Rosé 
Château Paradis, Coteaux d’Aix-en-Provence, 
Frankrike 
78829, Altia Sweden, 13 % 
Stor doft av krusbär, buxbom, nässlor, röda bär och sparris. 
Torr, frisk, läskande och medelfyllig smak med silkig textur, 
kryddig mitt, bra balans samt ren, fi n eftersmak. 60 % 
syrah, 40 % grenache.

12,5
=
139:-

2019 Gérard Bertrand Côte des Roses 
Gérard Bertrand, Languedoc, Frankrike 
71274, Ward Wines, 13 % 
Blekt rosa färg. Ung doft av hallonbåtar, vaniljkola och mi-
neralrök. Frisk syra, ganska lätta kropp och hygglig längd. 

13
=
149:-

2019 Minuty Rosé Limited Edition 
Château Minuty, Côtes de Provence, Frankrike 
72115, Ward Wines, 13 % 
Mycket ljus, blekrosa färg. Aromatisk, bärig doft av röda 
vinbär, omogna jordgubbar och smultron. Tillgänglig, fruk-
tig smak med pigg fruktsyra, medelstor kropp och ett uns 
druvsötma i eftersmaken. Grenache, cinsault, tibouren.

12,5
-
159:-

2019 Tavel Cuvée Royale 
Les Vignerons de Tavel, Tavel, Rhône, Frankrike 
70035, Terrifi c Wines, 13,5 % 
Ungdomlig doft av gummi, smör, körsbär, vanilj och jord-
gubbar. Torr, medelfyllig smak med integrerad fruktsyra, 
lätt kryddighet och beska i eftersmaken. 50 % grenache, 20 
% cinsault, 10 % syrah, 10 % picpoul, 10 % clairette.

13,5
-
199:-

2019 Sancerre Les Baronnes Rosé 
Henri Bourgeois, Sancerre, Loire, Frankrike 
71107, Ward Wines, 13,5 % 
Doft av jordgubbar, gråpäron, passionsfrukt, citronkara-
meller, mentol, melon och rosor. Lite fyllig karamellsmak 
med pigg fruktsyra och ungt, lite syrligt slut. Lagras med 
fördel.

14
-
239:-

2018 Rosé et Or 
Château Minuty, Côtes de Provence, Frankrike 
79355, Ward Wines, 13 % 
Medelstor doft av grapefrukt och andra citrusfrukter, thai-
basilika och geléhallon. Medelfyllig, torr smak av röda bär, 
ung fruktsyra och lätt bitterhet i avslutet.

12,5
-
169:-

2017 Chiamblo Vino Rosato 
Cagliero, Barolo, Piemonte, Italien 
74949, Vinonista, 12,5 % 
Ganska utvecklad, något jästig doft med toner av mör-
degskaka, jordgubbar och aprikoser. Medelfyllig kropp 
med balanserad syra och lite jästigt avslut. 80 % barbera, 
20 % nebbiolo.

14,5
+
179:-

2019 Toscana Rosé 
Fattoria Sardi, Toscana, Italien 
78027, Vinonista, 11,5 % 
Lätt, frisk doft av melon, päron, smultron och litchi. Mjuk 
behaglig rund smak med uns restsötma, frisk fruktsyra, 
liten kryddighet samt ett läskande och harmoniskt avslut. 
100 % sangiovese.

12
-
149:-

2018 Domaine des Tourelles Rosé 
Domaine de Tourelles, Bekaa, Libanon 
90602, JPC Wines, 13 % 
Doft av hallon, rosor, persika, citronkarameller, äpple, kalk 
och lite rök. Smak med pigg, lite rustik fruktsyra och bitter-
het i avslutet. 40 % cinsault, 30 % syrah, 30 % tempranillo.

12
-
59:-/375ml

2019 99 Rosas Rosé Organic 
Dominio de Punctum, VdlT Castilla, Kastilien-La 
Mancha , Spanien 
2551, The Wine Team, 13 % 
Något tung doft av jordgubbssylt, vaniljkola och stenrök. 
Medelfyllig kropp med något kantig syra och lite kärvt 
avslut.

13,5
+
119:-

2019 Lohas Viñedos Rosado 
Lohas Viñedos, Spanien 
75116, Independant Wine Company, 11,5 % 
Ljust laxrosa färg. Bärig doft av jordgubbar, hallon, stensöta 
och salvia. Medelfyllig kropp, balanserad syra och ren, fi n 
eftersmak. 100 % bobal.

12,5
=
139:-

2019 Weingut Münzberg Spätburgunder Rosé 
Weingut Münzberg, Pfalz, Tyskland 
72077, ALWines Sweden, 12 % 
Ung doft av blommor, röda bär och mineralrök. Ung, frukt-
driven smak med väldigt friska citrussyror och rent avslut. 
Svagt pärlande. 100 % spätburgunder.

14
=
189:-

2018 Spätburgunder Rosé 
Meyer Näkel, Ahr, Tyskland 
78041, ALWines Sweden, 12 % 
Dov doft av jord, hallonbåtar och jordgubbar. Medelfyllig, 
mycket fruktig, saftig smak med sötma, jordgubbar, pigg 
fruktsyra och bussigt och läskande avslut. 100 % spätbur-
gunder.

Röda viner
11,5
-
99:-

2017 Masi Passo Doble Malbec Corvina 
Masi, Tupungato, Mendoza, Cuyo, Argentina 
6156, Vinunic, 14 % 
Doft av björnbär, lingon, viol, Kungen av Danmark, tobak, 
läder, vanilj och lite svavel. Smak med polerade tanniner, 
liten bitterhet och bränd ton i avslutet. 70 % malbec, 30 % 
corvina.

15
=
229:-

2019 Yarra Valley Pinot Noir 
Giant Steps, Yarra Valley, Port Phillip, Victoria, 
Australien 
73710, Lively Wines Sweden, 13,5 % 
Ganska generös, blommig doft av hallon, körsbär, smör-
kola och cederträ med ett stänk vanilj. Fyllig smak med 
bra frukt, frisk fruktsyra och visst bett i tanninerna, knappt 
medelstor kropp och lång eftersmak. 100 % pinot noir.
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HÄRLIGT HEMMA NOVEMBER 2019

 MIKAEL MÖLSTAD, SVD 

PERFECT GUIDE OKTOBER 2019

KALIFORNISK PINOT NOIR 
MED ALLA SMAKER PÅ PLATS”

Alkohol kan 
skada din hälsa.
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ART.NR 6578  ∙ 129 KR  ∙ 13,5%

750 ML  ∙ WINEMARKET.SE
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12
-
119:-

2018 Apaltagua Reserva Carmenère 
Viña Apaltagua, Colchagua, Rapel , Valle Central , 
Chile 
78615, Mission Wine & Spirits, 13,5 % 
Kokt/bränd doft av mörka bär, gummi, rostad ek och sva-
vel. Bränd smak av mörk frukt och ek med tydliga tanniner, 
tillräcklig fruktsyra, medelfyllig kropp och rustikt avslut. 
100 % carmenère.

12,5

=
109:-

2018 Domaine la Tour Boisée Marselan Bel Serrat 
Domaine La Tour Boisée, Minervois, Langue-
doc-Roussillon, Frankrike 
79777, Bibendum, 14 % 
Kompakt mörk färg. Ganska stor doft av mullbär, söt lakrits 
och båtfernissa. Kompakt, fruktdriven smak med frisk syra 
och rejält uppstramande tanniner.

12,5
=
119:-

2016 Mission de Picpus Malbec 
Château St Didier Parnac, Cahors, SudOuest, 
Frankrike 
73402, Altia Sweden, 13,5 % 
Fruktig doft med toner av björnbär, choklad och vanilj. 
Medelfyllig frisk smak med bra syra och något beska tanni-
ner i slutet. 100 % malbec.

14
+
149:-

2018 Domaine la Millières Côtes-du-Rhône Rouge 
Vieilles Vignes 
Domaine la Millière, Rhône, Frankrike 
71326, Terrifi c Wines, 14 % 
Doft av hallon, söta plommon, viol, nypon, pigg pepprig-
het, lite tobak, brasved och pomerans. Smak med unga, 
snygga tanniner och ett slut i harmoni. Nästan fynd. 50 % 
grenache, 50 % syrah.

13,5
=
165:-

2016 Prieuré de Cénac Malbec 
Château St Didier Parnac, Cahors, SudOuest, 
Frankrike 
76983, Altia Sweden, 14 % 
Ganska stor doft med toner av mullbär, råtobak och ros-
tade fat. Frisk attack i munnen med ren lång fruktsyra och 
stadiga tanniner. 100 % malbec.

13,5
=
179:-

2017 Bourgogne Hautes Côtes de Nuits Les Dames 
de Vergy 
Domaine Guyon, Hautes-Côtes de Nuits, Bourgog-
ne, Frankrike 
5460, Terrifi c Wines, 12,5 % 
Ung, bärig doft av hallon, körsbär och en lätt rostad 
kaff eton. Fruktigt anslag med frisk fruktsyra, mer dämpade 
tanniner och ganska lätt kropp. 100 % pinot noir.

14,5
+
179:-

2018 Joseph Faiveley Bourgogne Pinot Noir 
Domaine Faiveley, Bourgogne, Frankrike 
71906, Vinunic, 13,5 % 
Aromatisk, lite pinotkryddig doft med inslag av mogna 
jordgubbar, viol, kaff ebönor och harmonisk ek. Medelfyllig, 
balanserad smak med pigg, ren fruktsyra, måttliga men 
ändå stringenta tanniner, lätt kropp och bra längd. 100 % 
pinot noir

15,5
+
229:-

2017 Gigondas Pierre Aiguille 
Paul Jaboulet Ainé, Gigondas, Rhône, Frankrike 
70044, Nigab, 14,5 % 
Doft av björnbär, svarta plommon, ceder, charkuterier, 
rått kött, lite stall, choklad och läder. Smak med unga men 
polerade tanniner och torrt slut med alkoholvärme. 80 % 
grenache, 10 % syrah, 10 % mourvèdre.

15
=
261:-

2016 Domaine La Monardiere Vieilles Vignes 
Domaine La Monardiere, Vacqueyras, Rhône, 
Frankrike 
79495, Fontana Food, 14,5 % 
Ren, kryddig/örtig doft med mörka bär och inslag av 
tallbarr, korinter, plommon, skogshallon, rosmarin och 
lavendel. Kryddigt anslag med frisk fruktsyra, lagom klipp 
i tanninerna, medelfyllig kropp och eldigt avslut. MS: 
14p, fl yktiga syror. 70 % grenache, 20 % mourvèdre, 10 % 
carignan. Ekologiskt.

15
=
278:-

2016 Puech Noble Rouge 
Domaine Rostaing, Languedoc, Frankrike 
73518, JPC Wines, 13,5 % 
Aromatisk, ganska utvecklad och komplex med blåbär, 
björnbär, lingon, klarbär, rått kött, sötlakrits och ett stänk 
skoputs. Drygt medelfyllig smak med avrundade tanniner, 
hög fruktsyra och medelfyllig kropp. 80 % syrah, 10 % 
grenache, 10 % övriga.

16
=
349:-

2016 Charmes de Kirwan Margaux 
Chateau Kirwan, Margaux, Bordeaux, Frankrike 
77454, Vinunic, 13 % 
Aromatisk, generös, ren doft med stall, tobak, svarta 
vinbär, svarta vinbärsblad, fi lmjölk, ceder, grön paprika och 
björnbär. Fyllig, ganska tillgänglig smak med tydliga men 
avrundade tanniner och pigg fruktsyra, drygt medelfyllig 
kropp och trevligt avslut. 40 % cabernet sauvignon, 25 % 
merlot, 23 % cabernet franc och 12 % petit verdot.

15,5
=
349:-

2015 Domaine la Millière Châteauneuf-du-Pape 
Vielles Vignes 
Domaine la Millière, Châteauneuf-du-Pape, Rhône, 
Frankrike 
74427, Terrifi c Wines, 14 % 
Öppen, aromatisk, lätt parfymerad, örtig doft av terpener, 
nytt trä, lavendel, korinter, viol, mentol, julkryddor, svart te 
och bark. Fyllig, fruktig smak med måttliga tanniner, vital 
fruktsyra och medelstor kropp. 30 % grenache, 20 % syrah, 
20 % mourvèdre, 15 % counise och 15 % cinsault.

11,5
+
99:-/1000ml

Prego Grande Premio Rosso 
Cantine Settesoli, Terre Siciliane, Sicilien, Italien 
75739, Nigab, 13 %
Intensiv och parfymerad doft av röda bär, jordgubbar, färs-
ka örter, vanilj och hallonbåtar. Knappt medelfyllig smak 
med ett uns restsötma, mjuka tanniner och ungdomligt 
avslut.

12
+
79:-

2018 Cadia Merlot 
Cadia, Veneto, Italien 
74530, Mission Wine & Spirits, 12 % 
Doft av körsbär, plommon, mandel, enbär, viol och lite 
mentol. Smak med lätta, enkla, lite spretiga syror. 100 % 
merlot.

13
=
119:-

2016 Masi Bell’Ovile 
Masi, Toscana, Italien 
74190, Vinunic, 13 % 
Aromatisk doft med sötmandel, mörk choklad och ett 
stänk plommon i Madeira. Medelfyllig, balanserad smak 
med pigg fruktsyra, lagom tanniner, medelstor kropp 
och trevligt avslut. 80 % sangiovese, 15 % canaiolo, 5 % 
ciliegolo.

13,5
+
125:-

2015 Possessioni Serego Alighieri Rosso 
Masi, Veronese, Veneto, Italien 
87348, Vinunic, 13 % 
Doft av björnbär, körsbär, mandel, choklad, lite brasved 
och apelsinskal. Smak med torra, men snälla tanniner och 
rund frukt. 84 % corvina, 16 % sangiovese.

13
=
159:-

2016 Masi Toar 
Masi, Valpolicella Classico Superiore, Veneto, 
Italien 
78680, Vinunic, 14 % 
Drygt medelfyllig, kokt doft av plommonkompott, mullbär 
och ett stänk av Kungen av Danmark-karameller. Fyllig, 
fruktdriven smak med pigg fruktsyra, runda tanniner och 
värme och torkad frukt i eftersmaken. 75 % corvina, 25 % 
oseleta.

14
=
159:-

2015 Terre di San Leonardo 
Tenuta San Leonardo, Vigneti delle Dolomiti, Tren-
tino-Alto Adige, Italien 
78859, Ward Wines, 13 % 
Dov, mullrande doft av nyponpulver, mörka körsbär, vått 
läder, mandel och mörk choklad. Drygt medelfyllig smak 
med hög fruktsyra, mera återhållna tanniner och medelstor 
kropp. Cabernet sauvignon, merlot och carmenère.
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13
-
195:-

2018 Torre d’Orti Rosso 
Azienda Agricola Torre D’Orti, Veronese, Veneto, 
Italien 
78318, Vino Conoscenza, 14,5 % 
Ung doft av plommon, röda bär, russin och svart te. Mycket 
fruktdriven smak som känns lite söt i anslaget och har frisk 
syra och beskedliga tanniner. 55 % corvina, 20 % rondinel-
la, 15 % merlot och 10% corvinone.

14
=
199:-

2019 Verduno Pelaverga Cascina Massara 
Cascina Massara, Verduno, Piemonte, Italien 
70074, Vinonista, 13,5 % 
Frisk doft av tranbär, jordgubbar och nymald vitpeppar. 
Knappt medelfyllig smak med friskt anslag, ganska hög 
syra och lite uttorkat avslut med tydliga tanniner. 100 % 
pelaverga.

15
+
209:-

2016 Masi Brolo Campofi orin Oro 
Masi, Veronese, Veneto, Italien 
32361, Vinunic, 14 % 
Aromatisk, kryddig/örtig, tilltalande doft med blommor, 
sötmandel, mörk choklad och torkad, mörk frukt. Intensivt 
anslag med mörk frukt, frisk fruktsyra med fi n stringens, 
lagom klipp i tanninerna och torrt, långt avslut. 80 % corvi-
na, 10 % rondinella, 10 % oseleta.

14
= 
645:-/
3x750ml

2015 Terra del Noce Barbera d’Asti 
Az Agr Trinchero, Barbera d’Asti, Piemonte, Italien 
71762, Wine Trade Sweden, 15 % 
Doft med körsbär, plommonmarmelad, korint, mandel, 
undervegetation och lite ceder. Smak med rik attack, höga, 
lite bitiga tanniner och påtagliga fruktsyror. Doften bäst. 
100 % barbera.

15
=
219:-

2015 Fojaneghe 
Masi, Vigneti delle Dolomiti, Trentino-Alto Adige, 
Italien 
72529, Vinunic, 13,5 % 
Fyllig, lätt kokt doft av björnbärskräm, söt lakrits, björnklis-
ter och svartvinbärssylt. Fyllig, stringent attack med massor 
av mörk frukt, hög fruktsyra, avrundade tanniner, drygt 
medelstor kropp och lång eftersmak. 45 % merlot, 40 % 
cabernet sauvignon, 15 % teroldego.

14,5
-
244:-

2016 Le Bertarole Ripasso Classico Superiore 
Le Bertarole, Valpolicella, Veneto, Italien 
74326, Vino Conoscenza, 14,5 % 
Medicinal, fl yktig och varm doft med torkade rosenblad, 
körsbär, russin, mandelmassa och ekfat. Fruktig, medel-
fyllig smak med tydlig fatkaraktär, balanserade syror, tät 
mittpalett och friskt avslut. 40 % corvina, 30 % corvinone, 
20 % rondinella, 5 % croatina och 5 % oseleta.

15
=
275:-

2016 Bussola Ripasso Cà del Laito 
Bussola Tommaso, Valpolicella, Veneto, Italien 
74057, Vino Conoscenza, 14,5 % 
Doft av björnbär, skogsbär, plommon i madeira, tobak, bra-
sved, pomeranser, kokos och vanilj, Smak med rund frukt, 
robusta tanniner i mitten och russin och alkoholvärme i 
avslutet. 35 % rondinella, 30 % corvina, 30 % corvinone 
och 5 % molinara.

15
-
333:-

2011 Valpolicella Superiore Le Guaite di Noemi 
Le Guaite di Noemi, Valpolicella, Veneto, Italien 
72398, Vino Conoscenza, 15 % 
Mullrande doft av svart lakrits, salmiak, mörk choklad, 
nypon, gojibär, liljekonvalj och russin. Fyllig smak av svart 
lakrits, vital fruktsyra och avrundade tanniner i en rund 
kropp. 35 % corvina, 35 % corvinone, 20 % rondinella, 5 % 
oseleta, 5 % croatina.

16
=
179:-/375ml

2015 Masi Costasera Amarone Classico 
Masi, Amarone della Valpolicella, Veneto, Italien 
2345, VinUnic AB, 15 %
Generös, utvecklad, ganska komplex doft av torkade fi kon, 
korinter, mandel, stall, svart te och mörk choklad. Fyllig, 
fruktdriven smak med tydliga, runda tanniner och pigg 
fruktsyra samt lång eftersmak.

16
=
400:-

2015 Guarda Boschi 
Fornacelle, Bolgheri, Toscana, Italien 
73586, Vino Conoscenza, 14 % 
Stringent doft av svarta vinbär, björnbär, mörk choklad, 
mentol, pinje, mandelskorpor, stall och ek. Fyllig smak med 
bra frukt, tydliga men polerade tanniner, pigg fruktsyra och 
bra längd. 40 % merlot, 30 % cabernet sauvignon, 30 %
cabernet franc.

15
-
450:-

2016 Zýme 
Azienda Agricola Zýme, Veneto, Italien 
72163, Vino Conoscenza, 14,5 % 
Drygt medelfyllig doft av svart lakrits, mörk choklad, kokos, 
körsbär, coca cola, ek, vanilj och svarta vinbär. Fyllig, rustik 
smak med hög fruktsyra och tydliga tanniner. 60 % caber-
net sauvignon, 20 % cabernet franc, 20 % merlot.

16
699:-

2012 Vaio Armaron Serego Alighieri Amarone 
Masi, Amarone della Valpolicella, Veneto, Italien 
2419, Vinunic, 15,5 % 
Örtig, komplex, ganska utvecklad doft av mörka körsbär, 
pinje, vitpeppar, lakritsremmar, viol, nypon och chok-
laddragerade marsipanbröd. Fyllig, rik, balanserad smak 
med frisk fruktsyra, tydliga men runda tanniner och tydlig 
restsötma och alkoholvärme i eftersmaken. 65 % corvina, 
20 % rondinella, 15 % molinara.

14
+
149:-

2016 Altano Reserva Tinto 
Symington Family Estates, Douro, Portugal 
70969, Ward Wines, 13,5 % 
Stor, fruktig doft av choklad, björnbär, körsbär och plom-
mon. Bärfruktig, mjuk smak med knappt medelfyllig kropp, 
pigg fruktsyra, kryddig mittpalett och varmt avslut.

11,5
=
87:-

2017 Protocolo Tinto 
Bodegas Sierra Cantabria, VdlT Castilla, Kastili-
en-La Mancha, Spanien 
73102, Mission Wine & Spirits, 13,5 % 
Doft av björnbär, jordgubbar, kaff e och julkryddor. Smak 
med ganska lätt kropp, tydliga tanniner och riklig ung 
fruktsyra. 100 % tempranillo.

12
=
99:-

2018 Catar Monsant 
Bodegas Pinord, Montsant, Katalonien, Spanien 
71625, Mission Wine & Spirits, 13,5 % 
Mörkfruktig, undomlig doft av björnbär, lagerblad, jord och 
körsbär. Medelfyllig smak med balanserade syror i det lite 
rustika avslutet. 60 % garnacha, 40 % samsó.

12
=
109:-

2018 El Niño de Campillo 
Bodegas Campillo, Rioja, Spanien 
78324, Bibendum, 14 % 
Fruktig, något bränd, söt doft av mörka körsbär och ek. 
Fruktdriven, lite kokt smak med tillräcklig fruktsyra, däm-
pade tanniner, medelstor kropp och lätt sötma i avslutet.

13,5
+
112:-

2016 Veterum Vitium Bobal 
De Covinas, Utiel Requena, Spanien 
78632, Fontana Food, 13,5 % 
Ungdomlig doft av körsbär, bröd, plommon, ett uns viol 
samt vanilj. Mycket fruktig och bärig smak med medel-
fyllig kropp, läskande fruktsyra, tät mittpalett och tydliga, 
fi nkorniga tanniner.

12,5
+
119:-

2016 La Foto de 1938 
Bodegas Ochoa, navarra, Spanien 
78982, Terrifi c Wines, 13,5 % 
Ganska stor men något knuten doft av mörka bär, örter, 
plommon och vanilj. Fruktdriven smak med frisk syra och 
lagom torra tanniner. 30 % tempranillo, 30 % graciano, 30 % 
merlot, 10 % garnacha.

12
-
123:-

2018 Diorama Garnacha 
Bodegas Pinord, Tarragona, Katalonien, Spanien 
72508, Mission Wine & Spirits, 13 % 
Ungdomlig, fruktig doft av plommon, körsbär och nypon. 
Slank, bärfruktig smak med mjuka tanniner, balanserad 
fruktsyra och ungdomlig, lätt eftersmak.100 % garnacha. 
Ekologiskt.
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14
+
127:-

2018 Vaquos Roble 
Bodegas Pinord, Ribera del Duero, Kastilien-León, 
Spanien 
82572, Mission Wine & Spirits, 13,5 % 
Doft av plommon, björnbär, korint, kokos, dill och choklad. 
Smak med unga, snyggt polerade tanniner. 100 % tem-
pranillo.

13
=
132:-

2017 Camino de Navaherreros Bodegas Bernabeleva 
Bodegas Bernabeleva, Vinos de Madrid, Madrid, 
Spanien 
4980, Vini Buoni, 13,5 % 
Generös doft av jordgubbssylt, kryddnejlika och blodapel-
sin. Ganska lätt kropp med mjukt anslag, friska syror, torra 
tanniner och viss beska i eftersmaken. 100 % garnacha.

14
+
135:-

2016 Campillo Crianza 
Bodegas Campillo, Rioja, Spanien 
75578, Bibendum, 14 % 
Drygt medelfyllig, ganska stram doft av svarta vinbär, tall-
barr, ek, mörka nickelkarameller och ett stänk mint. Fyllig, 
lite eldig smak av mint och mörk choklad, pigg fruktsyra, 
tydliga, lite sträva tanniner och drygt medelstor kostym.

13,5
+
159:-

2018 Madremia 
Bodegas y Viñedos Divina Proporción, Toro, Spa-
nien 
72890, Altia Sweden, 14,5 % 
Vinös doft av hallonkompott, plommon, choklad och svart 
te. Balanserad, torr smak med integrerad fruktsyra, medel-
fyllig kropp och korrekt avslut. 100 % tinta de toro.

13,5
-
199:-

2017 Navaherreros Garnacha Bernabeleva 
Bodegas Bernabeleva, Vinos de Madrid, Madrid, 
Spanien 
92146, Vini Buoni 14 % 
Doft med viss utveckling och drag av jordgubbssylt, krydd-
peppar och skog. Medelfyllig kropp med frisk syra, tydligt 
torra tanniner och ganska rent avslut. 100 % garnacha.

14
=
219:-

2015 Campillo Reserva Colección 
Bodegas Campillo, Rioja, Spanien 
74342, Bibendum, 14,5 % 
Aromatisk, lätt utvecklad doft av mogen, nästan semitor-
kad mörk frukt, läder, råtobak, sötmandel, örter och rostad 
ek. Alkoholeldigt anslag med hög, syrlig fruktsyra, mogen, 
mörk frukt och tydliga tanniner, drygt medelstor kropp och 
alkoholvarm eftersmak med lätt bitterhet. Den moderna 
Rioja-stilen.

15
=
225:-

2017 OM 500 
Oliver Moragues, Mallorca, Balearerna, Spanien 
77920, Happy Dog Dryckeshandel, 13,5 % 
Dov, lite återhållen doft av svarta vinbär, mörka plom-
mon, svarta oliver, tändsticksplån, lagerblad, pinjeträd, 
ek och torr, mörk choklad. Smakrikt anslag av mörka bär, 
pigg fruktsyra och tydliga tanniner, god balans och drygt 
medelfyllig kropp. 25 % mantonegro, 25 % callet, 25 % 
cabernet sauvignon, 25 % syrah.

14
-
259:-

2017 Sio Negre 
Bodegas Ribas, Mallorca, Balearerna, Spanien 
79164, Happy Dog Dryckeshandel, 14,5 % 
Fruktig, ungdomlig doft med fatkaraktär, björnbär och slånbär. 
Fruktsöt smak med medelfyllig kropp, ungdomlig fruktighet 
och tanniner samt avslut med inslag av fat. 60 % mantonegro, 
25 % syrah, 10 % merlot, 5 % cabernet sauvignon.

15
-
349:-

2016 Masroig 
Celler el Masroig, Montsant, Katalonien, Spanien 
70461, Terrifi c Wines, 14 % 
Fyllig, kokt doft av kompott på mörka bär och inslag av tallbarr, 
rosmarin, plommon, vanilj, skokräm och lavendel. Fyllig, fruktig 
smak med tydligt grepp i tanninerna, ganska hög fruktsyra, 
fyllig kropp och värme i eftersmaken. 100 % carignan.

13,5
-
208:-

2017 Rudi Schultz Syrah 
Rudi Schultz, Stellenbosch, Coastal Region, Wes-
tern Cape, Sydafrika 
78968, JPC Wines, 14,5 % 
Stor öppen och fruktig doft av björnbär, lagerblad, läder 
och peppar. Rund, kryddig och fruktig smak med medelfyl-
lig kropp, balanserade tanniner och fruktsyror samt varm 
eftersmak. 100 % syrah.

14,5
+
209:-

2015 Meerendal Pinotage 
Meerendal Wine Estate, Sydafrika 
71088, Gardshol Wines, 14 % 
Aromatisk, kryddig, rökig doft av björnbär, slånbär, rostat 
kaff e, vanilj, ek och ett stänk stall. Fyllig smak av mörk frukt, 
tydliga tanniner, pigg fruktsyra, drygt medelstor kropp och 
viss värme i eftersmaken. 100 % pinotage.

14,5
-
279:-

2017 Savage Follow the Line 
Duncan Savage Wines, Western Cape, Sydafrika 
76683, JPC Wines, 13 % 
Öppen, örtig, pepprig doft med mörka körsbär, choklad, 
tallbarr, slånbär och ett stänk skoputs. Kryddig smak med 
bra frukt, runda tanniner, pigg fruktsyra och drygt medel-
stor kropp. 41 % cinsault, 35 % grenache, 24 % syrah.

13,5
-
219:-

2018 Spätburgunder 
Meyer Näkel, Ahr, Tyskland 
78804, ALWines Sweden, 13,5 % 
Fint druvtypisk doft med hallon, jordgubbar, bazarkryddor 
och ganska mörkt rostade fat. Fruktdriven smak med lite 
grön syra och ganska mjuka tanniner. 100 % spätburgunder.

15
=
239:-

2016 Weingut Münzberg Spätburgunder Godram-
stein Kalkestein 
Weingut Münzberg, Pfalz, Tyskland 
79704, ALWines Sweden, 14 % 
Utvecklad, komplex doft med höstlöv, kokta grönsaker, 
jordgubbar, rostade ekfat och choklad. Öppen, fruktig och 
generös smak med vinös fruktsyra, koncentrerad mittpa-
lett, tuggiga ektanniner och lång varm eftersmak. 100 % 
spätburgunder

14
-
319:-

2017 Spätburgunder Blauschiefer 
Meyer Näkel, Ahr, Tyskland 
78882, ALWines Sweden, 13,5 % 
Aromatisk, ganska ren doft av slånbär, klarbär, brödkryd-
dor, trä och buljong. Ung, syrlig smak med viss fruktighet, 
ganska snälla tanniner, pigg fruktsyra och ganska lätt 
kropp.. 100 % spätburgunder.

14,5
-
429:-

2018 Spätburgunder S 
Meyer Näkel, Ahr, Tyskland 
76496, ALWines Sweden, 13,5 % 
Generös, koncentrerad doft av mörka körsbär, plommon, 
vanilj, kryddnejlika, bakelit, malört och björnbär. Ung, fruk-
tig smak med milda tanniner och pigg fruktsyra, ganska lätt 
kropp och ett något bränt avslut. 100 % spätburgunder.

14,5

149:-

2017 Cartlidge & Browne Pinot Noir 
Cartlidge & Browne, North Coast, Kalifornien, USA 
79245, Terrifi c Wines, 13,5 % 
Doft med yppig jordgubbston, lingon, smörkola, hallonbå-
tar, rostade fat, pinje och viol. Smak med polerade tanniner 
i balans med fruktsyra. Lite väl sött anslag men imponeran-
de charmigt för priset. 100 % pinot noir.
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Provningslåda

13,5
=
1050:-

Vinlåda Roussillon 
Terrasses de L´Arago Rött, vitt och rosé 
Les Terrasses de L'Arago, Roussillon, Frankrike 
75226, Tirage

2019 Elecció Blanc
Generöst blommig doft med drag av persika, apelsinblom 
och mineral. Ganska fyllig smak med lång, fi n syra och aning-
ens bittert slut. 70 % grenache blanc, 30 % roussanne. 14 p.

2018 Chardonnay de nos Nuits
Generös doft av citron, burksparris, cigarr och ljusrostade 
nötter. Kraftig smak med bra syra, viss fetma och svag 
beska i svansen. Chardonnay. 13,5p

2018 Elecció Rosé
Generös doft av jordgubbskräm, rök och toff ee. Viskös 
kropp med frisk syra och aningens bittert slut. 80 % syrah, 
20 % grenache noir. 12,5p

2018 Elecció Rouge
Öppnar med lite reduktiv doft med toner av blåbär, körsbär 
i likör och fänkål. Fruktdriven smak med balanserad syra 
och beskedliga tanniner i det rena slutet. 50 % syrah, 50 % 
grenache noir. 12,5p.

2018 Les Espassoles
Ung, fruktig doft av svarta vinbär, björnbär, ceder och vanilj. 
Frisk, ganska fruktdriven smak med bra syra och rätt runda 
tanniner i torrt avslut. 50 % cabernet sauvignon, 50 % 
carignan. 13,5 p.

2014 L’Heritage des Terrasses
Något utvecklad, karaktärsfull doft med mörk frukt, krydd-
nejlika, gummidäck och rostade fat. Generös smak med 
friska syror, balanserade tanniner och rent och torrt avslut. 
40 % syrah, 40 % grenache, 20 % mourvèdre. 14,5 p.

Nätviner
Mousserande viner
14
=
189:-

Gracieux Chevalier Crémant de Bourgogne Brut 
Veuve Ambal, Bourgogne, Frankrike 
Nätvin, The Wine Company, 13 % 
Generös, rostad chardonnaydoft med chokladpraliner, kaf-
febönor, vått ylle, wettexduk och ett stänk nougat. Ganska 
fyllig smak med trevlig frukt, frisk fruktsyra och tydlig, lite 
storbubblig mousse med bra längd. 80 % chardonnay, 15 % 
pinot noir, 5 % aligoté.

15
=
269:-

Champagne Sophie Baron Rosé 
Champagne Baron-Fuenté, Champagne, Frankrike 
Nätvin, The Wine Company, 12 % 
Ganska fyllig, ljusröd färg. Aromatisk, relativt utvecklad 
brödig doft av mogna jordgubbar, blodapelsin, arrak, smör, 
smultron och ett stänk glöggkryddor. Smakrikt med rustikt 
anslag av röda bär, något kantig fruktsyra, lagom mousse 
och bra längd. Chardonnay, meunier och pinot noir.

15
-
399:-

Fine Fleur 
Baron Dauvergne, Champagne, Frankrike 
Nätvin, Champagnebonden, 12 % 
Fyllig, gyllengul färg. Ganska stringent, rustik doft av 
röda vinbär, hallon, mandelmassa, gråpäron och ett stänk 
fernissa. Fylligt anslag med röd frukt, ganska hög fruktsyra, 
lagom mousse och viss rostad beska i avslutet. MS: 16 p, 
doftrik. 100 % pinot noir.

Vita viner
13,5
+
129:-

2019 Gérard Bertrand Réserve Spéciale Sauvignon 
Blanc 
Gérard Bertrand, Languedoc-Roussillon, Frankrike 
Nätvin, The Wine Company, 12 % 
Doft av krusbär, ylle, persika, lite nässlor, lakrits, citron-
karameller och päron. Smaken har en viss oljighet, frisk 
fruktsyra och bra längd. 100 % sauvignon blanc.

13
=
169:-

2017 Nicolas Potel Bourgogne Blanc 
à Quincé pour Nicolas Potel, Bourgogne, Frankrike 
Nätvin, The Wine Company, 12,5 % 
Knappt medelfyllig, torr, lite rökig doft av ylle, brioche, 
mandelkaka och ett stänk wettexduk. Ung smak med kantig, 
ännu lite ”grön” fruktsyra och medelstor kropp. 100 % 
chardonnay.

14
+
145:-

2018 IGT Toscana Vermentino 
Doga delle Clavule, Toscana, Italien 
Nätvin, Vinupplevelser Sverige, 13 % 
Doft av gråpäron, liljekonvalj och jord. Medelfyllig kropp 
med balanserad syra, hyfsad längd och rent avslut. 100 % 
vermentino.

14
-
409:-

2017 Etna Bianco Rocca Coelli 
Palari, Sicilien, Italien 
Nätvin, Vinupplevelser Sverige, 14 % 
Generös doft av gul frukt, ek, vanilj, kokos, konserverad 
ananas, smör, rostad mandel och svavel. Fyllig smak med 
påtaglig ek, ganska hög fruktsyra och drygt medelstor 
kropp. 70 % carricante, 30 % minnella.

13
=
149:-

2019 Pld Coach Road Sauvignon Blanc 
Seifried Estate, Nelson, Nya Zeeland 
Nätvin, Vineo, 13 % 
Druvtypisk doft av fl äder, svarta vinbärsblad och sparris. 
Fruktig smak med frisk fruktsyra, lätt oljig kropp och gan-
ska lång eftersmak. 92 % sauvignon blanc, 3 % pinot gris, 3 
% grüner veltliner, 2 % riesling.

12
=
99:-

2019 Sun & Air Chenin Blanc 
Boutinot, Western Cape, Sydafrika 
Nätvin, The Wine Company, 12 % 
Doft av citrus, ylle, persika, banan, Toy och gula äpplen. 
Smak med lätt oljighet, integrerad fruktsyra och liten beska 
i avslutet. 100 % chenin blanc.

13
=
129:-

2019 Aufsteiger Riesling Steillage Alte Reben 
Gebrüder Loosen, Mosel, Tyskland 
Nätvin, The Wine Company, 12 % 
Fruktig doft av gråpäron, citrus och apelsinblom. Fruktdri-
ven smak med svag spritsighet, frisk syra och nästan helt 
torrt avslut. 100 % riesling.

13
=
149:-

2018 Riesling 
Kruger-Rumpf, Nahe, Tyskland 
Nätvin, Vineo, 12,5 % 
Generös, druvtypisk doft av cykelaff är, petroleum, skiff er 
och mineraler. Medelfyllig smak med trevlig frukt, pigg 
fruktsyra och eftersmak med restsötma. 100 % riesling.

Roséviner
13
-
89:-

2019 Clarendon Rosé 
Domaine Gavoty, Provence, Frankrike 
Nätvin, ProvenceSpecialisten, 14 % 
Laxrosa färg. Drygt medelfyllig doft av hallon, gelégodis 
och citron med ett stänk anis/ fänkål. Medelfyllig smak 
med ännu lite ostyrig fruktsyra och ett lite kryddigt avslut. 
85 % cinsault, 15 % grenache.

11,5
=
89:-

2019 Domodo Zinfandel Rosato 
Cantine San Marzano, Apulien, Italien 
Nätvin, The Wine Company, 12,5 % 
Doft av lime, citronzest, hallonbåtar, tutti frutti, luktsudd-
gummi och rosor. Smak med charmig attack och ungt slut 
med spretiga syror. 100 % primitivo.
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13,5
-
205:-

2018 Priorat Rosat Tu, jo i el mar 
Celler Joan Simo, Priorat, Spanien 
Nätvin, Vinupplevelser Sverige, 14,5 % 
Doft av jordgubbar, gråpäron, rabarber, kåda, grillade 
äppelskal, rosor, grappa och persika. Smak med pigg frukt-
syra och avslutande beska med lite alkoholvärme. 100 % 
garnatxa.

Röda viner

13
-
189:-

2017 Malbec 
Bodega Atamisque, Mendoza, Argentina 
Nätvin, Vineo, 14 % 
Kokt, söt doft av björnbärskräm och smörkola med inslag 
av rostad ek och ett stänk vanilj. Fruktdriven smak med 
tydlig sötma, pigg fruktsyra, snälla tanniner och alkohol-
värme i eftersmaken. 100 % malbec.

13
=
129:-

2017 The Stump Jump Shiraz 
d’Arenberg, McLaren Valley, Australien 
Nätvin, The Wine Company, 14 % 
Doft av nykokt svartvinbärssaft, skogsbär, korinter, 
eukalyptus och vanilj. Smak med tät frukt, höga, polerade 
tanniner och saftigt slut med värme. 100 % syrah.

14
+
139:-

2018 Signé Bourgogne rouge 
Compagnie de Burgondie, Bourgogne, Frankrike 
Nätvin, The Wine Company, 13 % 
Frisk, öppen doft av hallon, jordgubbar, kola och citrus. 
Slank, läskande smak med fi na tanniner, lite knäckig pinot-
karaktär, fi nstämd mitt samt pigg, behaglig eftersmak.100 %
pinot noir.

13
=
129:-

2018 Dieci Primitivo Appassimento 
Tagaro, Apulien, Italien 
Nätvin, The Wine Company, 14,5 % 
Solmogen, bärig doft med jordgubbar, körsbär, hallon och 
vanilj. Bärsöt smak med rondör, frisk fruktsyra, medelfyllig 
kropp, snälla tanniner, lätt örtighet samt ett uns bitterhet i 
avslutet. 100 % primitivo.

13,5
+
159:-

2017 Cadis Valpolicella Ripasso 
Cantine di Soave, Veneto, Italien 
Nätvin, The Wine Company, 13 % 
Doft av röd frukt, russin, svart te och salvia. Fruktdriven 
smak med balanserad syra och ganska mjuka tanniner 
samt svagt upplevd fruktsötma. Corvina, molinara och 
rondinella.

12,5
-
159:-

2018 Chianti Classico 
Panzanello di Andrea Sommaruga, Chianti Classico,
Toscana, Italien 
Nätvin, Vineo, 15 % 
Medelfyllig, torr doft av körsbär, sötmandel och mörk 
choklad. Starkvinsliknande attack med mörk frukt, tydlig 
fruktsyra och måttliga tanniner, medelstor kropp och 
restsötma i eftersmaken. 100 % sangiovese.

13
-
169:-

2013 IGT Rosso Verona Forziello 
Ilatium, Veneto, Italien 
Nätvin, Vinupplevelser Sverige, 14,5 % 
Ganska utvecklad doft av mörk frukt, körsbär, choklad och 
pinje. Kraftig smak med balanserad syra och tydliga, lite 
beska tanniner. 1/3 corvina, 1/3 casetta, 1/3 croatina.

12,5
-
169:-

2017 Rosso di Rossi Bayamore 
Firriato, Sicilien, Italien 
Nätvin, Vinupplevelser Sverige, 14 % 
Stor, extrovert doft av riktigt mörka bär, plommon och ros-
tade fat. Fruktdriven smak med fruktsötma i attacken, bra 
syra och polerade tanniner. Frappato, merlot och syrah.

14
=
199:-

2018 Rosso di Montalcino 
Caparzo, Toscana, Italien 
Nätvin, Vinupplevelser Sverige, 13,5 % 
Aromatisk doft av körsbär, vått läder, mandelmassa och 
mörk choklad. Fyllig smak med hög fruktsyra och något 
mera dämpade tanniner samt medelfyllig kropp. 100 % 
sangiovese.

14
-
240:-

2016 Ripasso Valpolicella Classico Superiore 
Agricola Cottini, Veneto, Italien 
Nätvin, Vineo, 14,5 % 
Fyllig doft av torkade fi kon, dadlar, mörk körsbärskompott 
och sötmandel. Fyllig, söt, fruktig, lätt bränd smak med semi-
torkad frukt, ganska pigg fruktsyra och måttliga tanniner. 
45 % corvina, 25 % rondinella, 25 % corvinone, 5 % molinara.

14,5
=
265:-

2016 Rosso di Montalcino La Caduta 
Caparzo, Toscana, Italien 
Nätvin, Vinupplevelser, 14 % 
Stringent doft av moreller, björnbär och mandelkaka. 
Intensiv attack med bra frukt, hög fruktsyra, dämpade 
tanniner och drygt medelfyllig kropp. 100 % sangiovese.

14
-
309:-

2014 Ribeca Perricone 
Firriato, Veneto, Italien 
Nätvin, Vinupplevelser Sverige, 14,5 % 
Örtig doft av tångvall, lakritssnören, balsamterpentin, 
salmiak, svarta oliver och mörka körsbär. Ung, fyllig smak 
av mörk frukt, hög fruktsyra och ganska torra tanniner. 100 
% perricone.

14
-
409:-

2015 Etna Rosso Rocca Coelli 
Palari, Sicilien, Italien 
Nätvin, Vinupplevelser Sverige, 14 % 
Varm, solmogen doft av slånbär, mörka plommon, tjära, 
blommor, banan, skoputs och vanilj. Ung smak med hög 
fruktsyra och tydligt grepp i de torra tanninerna. 100 % 
nerello mascalese.

15,5
-
439:-

2015 Chianti Classico Gran Selezione 
Borgo Scopeto, Toscana, Italien 
Nätvin, Vinupplevelser Sverige, 13,5 % 
Aromatisk doft av körsbär, mandelmassa, tallbarr, vanilj, 
buljong, nymald mandel och mörk choklad. Fyllig, ba-
lanserad smak med bra frukt, pigg fruktsyra och ganska 
stringenta tanniner. 100 % sangiovese.

16
645:-

2015 Brunello di Montalcino La Casa 
Caparzo, Toscana, Italien 
Nätvin, Vinupplevelser Sverige, 13,5 % 
Fyllig, kokt doft av mandelmassa, mörk choklad, farinsock-
er, fi kon, tobak, vanilj och mörka körsbär. Fyllig, fruktdriven 
smak med pigg fruktsyra, tydliga men avrundade tanniner 
och generös kropp. 100 % sangiovese.

16,5
739:-

2012 Brunello di Montalcino Riserva 
Caparzo, Toscana, Italien 
Nätvin, Vinupplevelser Sverige, 13,5 % 
Dov doft av mörka körsbär, trä, kanel, plommon, choklad, 
farinsocker, läder, pinje och ett stänk terpentin. Drygt 
medelfyllig smak med lätt mognad, ganska snälla tanniner, 
pigg fruktsyra och balanserat avslut. 100 % sangiovese.

16
1029:-

2004 Brunello di Montalcino La Casa 
Caparzo, Toscana, Italien 
Nätvin, Vinupplevelser Sverige, 14 % 
Aromatisk, öppen, utvecklad doft av körsbärskärna, man-
del, dill, mentol, melass, gammal ek, balsamico och mörk 
choklad. Fyllig, utvecklad, balanserad smak med vital, ren 
fruktsyra, avrundade tanniner, lagom fyllig kropp och bra 
längd. 100 % sangiovese.

14,5

119:-

2015 Pleno Crianza 
Bodegas Agronavarra, Navarra, Spanien 
Nätvin, The Wine Company, 14 % 
Nyanserad doft av ceder, blyerts, plommon, svarta vinbär 
och fat. Fruktig, vinös, torr och ren smak med medelfyllig 
kropp, polerade tanniner, rik fruktsyra och ett långt och 
behagligt avslut. Ett välbalanserat vin i tydlig bordeauxstil. 
Tempranillo, merlot, cabernet sauvignon.

15
=
265:-

2015 Ribera del Duero DO 
Bodegas Prado Rey, Ribera del Duero, Spanien 
Nätvin, Vineo, 14,5 % 
Generös doft av mörka bär, rostad ek, läder, råtobak och 
ett stänk vanilj. Fyllig smak av svarta vinbär och björnbär, 
fi na, sandiga tanniner, vital fruktsyra, fyllig, rund kropp och 
alkoholvarm eftersmak. 100 % tempranillo.
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Även om vi numera dricker rosévin året runt är sommaren ändå 
roséernas speciella årstid. Det understryks inte minst av alla 
tillfälliga roséviner som släpps på Systembolaget så här års. 

roséTEMA

Det fasta sortimentet är dock inte så 
omfattande, blott ett trettiotal viner. Vid 
en temaprovning på Spritmuseum hade 
undertecknad möjlighet att prova de � esta 
av dem och därtill också några av Bolagets 
rosébubbel. Jag kompletterar också listan 
med några tillfälliga nyheter som släpps 27 
maj. De vinerna kommer i större kvantiteter 
och bör � nnas kvar i butikerna en god bit 
in i juni. 

Frankrike är ledande när det gäller rosévi-
ner och de franska vinerna dominerade 
också uppställningen. Här � nns bredd och 
variation på ett sätt som inget annat land 
mäter sig med och hela skalan är repre-
senterad från riktigt ljusa och lättdruckna 
pratviner till karaktärsfulla matviner. 

Rosévinerna får sin karaktär inte bara 
från druvsorter och ursprungsområden, det 
handlar också till stor del om hur vinerna 
görs. Här är det upp till producenten att 
bestämma och man kan dela upp metoderna 
i två huvudspår, saignée och macération, åder-
låtning och urlakning på svenska. Vid den 
förstnämnda metoden skördas, avstjälkas 
och krossas druvorna. Musten får sedan lig-
ga en kortare tid i tank i kontakt med skal-
massan, det kan vara från några timmar upp 

till ett dygn. När man fått den färg man vill 
ha tappar man av en lämplig mängd must, 
det brukar vara en 10-15 procent, som sedan 
får jäsa till ett rosévin. Det som är kvar i 
jästanken gör man rött vin av och i det här 
fallet blir rosén lite som en biprodukt. 

Det andra huvudspåret är att låta dru-
vorna jäsa med skalen till önskad färg och 
struktur. Sedan tar man bort skal och frukt-
kött och låter musten jäsa vidare till färdigt 
vin. En variant här är att pressa druvorna 
direkt och därefter låta musten jäsa som för 
ett vitt vin.

Att blanda rött och vitt vin är däremot 
inte tillåtet för att göra rosévin. Utom i ett 
fall: champagne! Förutom de två ovan skis-
sade metoderna kan man här även använda 
sig av assemblage, blandning på svenska. 
Man gör först en bascuvée på vanligt sätt 
och sätter sedan till en som man tycker 
lagom mängd stilla rött vin. Vinet genomgår 
därefter en andra jäsning i � aska, lagras på 
jästfällningen och dégorgeras på vanligt vis. 
En kraftig majoritet av champagnehusen 
använder sig av den här metoden. 

Ulf Jansson

Mousserande viner
Louis Bouillot Crémat de Bourgogne Rosé Brut, Frankrike (nr 7781, pris 129:-)

Utvecklad doft med hallon, smultron, bröd och mandel i tonerna. Medelfyllig, 
torr, rätt utvecklad smak med god mousse, viss rondör, avrundad syra, � n 

längd och bär och lite mineral i avslutet. Behaglig roséskumpa av pinot 
noir med lite gamay och chardonnay därtill. 12 %. 

Gosset Grand Rosé Brut, Champagne, Frankrike (7405, 497:-)
Nyanserad doft med bra djup och inslag av hallon, jordgub-

bar och andra röda bär, rött äpple, lite bröd, mandarin och 
mineral. Medelfyllig, torr, utvecklad smak med krämig 

mousse, utmärkt längd, spänstig syra och rent, gott 
slut med röda bär och mineral. Läcker rosécham-

pagne gjord på lika delar pinot noir och char-
donnay. 12 %.
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spänst, utmärkt längd med � nt nyanserade 
aromer och småvarm avslutning med röda 
bär och lite mineral. Elegant rosé av pinot 
noir. 13,5 %.

2019 Domaine de Collavery, Coteaux 
d’Aix-en-Provence, Frankrike (2859, 95:-)
Öppen, fruktig doft med röda bär som 
hallon och lingon plus plommon och örter. 
Fruktig smak med avrundade tanniner, 
behärskat stram syra, nyanserade aromer 
med god intensitet och fast slut. Grenache-
dominerat. 13 %.

2019 Château Minuty Prestige Rosé, 
Côtes de Provence, Frankrike (79353, 
169:-)
Ganska djup doft med inslag körsbär, hal-
lon, röda vinbär och örter. Medelfyllig, god, 
fruktig smak med nyanserade toner, lätta 
tanniner, spänstig syra och riktigt bra längd. 
Tilltalande cuvée av grenache, tibouren, 
cinsault och syrah. 12,5 %.

2019 Côte du Rhône Rosé, Calvet, 
Frankrike (2219, 95:-)
Fruktig, bra doft med körsbär, hallon, 
blåbär, lite peppar och kryddor. Medelfyllig, 
torr, fruktig och sammansatt smak med god 
kropp, bra struktur med mogna tanniner, 
� n syra, tilltagen längd och välavvägd 
avslutning. Rätt karaktärsfullt vin av gre-
nache, syrah och mourvèdre. 12,5 %.

2019 Les Lauzeraies Tavel, Les Vigne-
rons de Tavel, Côte du Rhône, Frankri-
ke (2724, 129:-)
Ung, ljusröd färg. Ung, fruktig doft med 
plommon, körsbär, röda bär och lite örter i 
varma toner. Drygt medelfyllig, god, fruktig 
smak med avrundad början, god struktur 
med mogna tanniner, � n syra, utmärkt 
längd och varm lite kryddig avslutning. 
Kraftfullt rosévin för matbordet. 14 %.

2019 Albia Rosé, Ricasoli, Toscana, 
Italien (2248, 109:-)
Ung, fruktig doft med körsbär, röda bär och 
örter. Medelfyllig, god, fruktig smak med 
� n struktur av mogna tanniner, � n syra 
med spänst, bra intensitet och rent, fast slut. 
Cuvée av sangiovese med lite merlot därtill.

2019 Tommasi Baciorosa Appassinato, 
Tommasi, Veneto, Italien (72433, 89:-)
Fruktig doft med körsbär och röda bär. Lite 
lättare, torr, fruktig smak med bra längd, 
livlig syra och gott slut. Behaglig rosé av 
corvina, rondinella och molinara. 12,5 %.

2019 Ecologica La Pluma Rosé, Julia & 
Navines, Penedès, Spanien (2197, 89:-)
Återhållen, fruktig doft med röda bär och 
lite örter i tonerna. Medelfyllig, fruktig och 

rätt koncentrerad smak med bra början, � nt 
sammanhållet mittparti med liten strävhet, 
stram syra och tilltagen längd. Rosé för 
matbordet, gjort av tempranillo, merlot och 
cabernet sauvignon. 12,5 %.

2019 Mulderbosch Rosé, Western 
Cape, Sydafrika (6077, 89:-)
Fruktig doft med inslag av hallon, röda vin-
bär och örter. Medelfyllig, fruktig och väl 
samlad smak med god kropp, bra syra, rätt 
tät textur och mycket bra längd. Matvänlig 
rosé av cabernet sauvignon. 12,5 %.

2019 Jurtschitsch Rosé vom Zweigelt, 
Kamptal, Österrike (5600, 119:-)
Återhållen ung doft med körsbär, röda bär 
och lite örter i tonerna. Medelfyllig, fruktig, 
rättfram smak med strävhet och stram syra, 
bra längd och fast slut. 12,5 %.

Tillfälliga viner 27 maj
2019 Miraval Provence Rosé, Famille 
Perrin, Frankrike (99111, 185:-)
Öppen, fruktig doft med röda bär och örter 
i � na toner. Medelfyllig, � nt fruktig smak 
med pigg attack, nyanserad mitt med rik-
tigt bra längd, fräscha syror och rent, gott 
slut med inslag av mineral. Provencerosé på 
hög nivå. 14.000 � .

2019 Lacrimarosa Irpinia Rosato, 
Mastrobernardino, Kampanien, Italien 
(91248, 142:-)
Fruktig doft med röda och mörka bär, 
plommon och lite örter. Medelfyllig, god, 
fruktig smak med viss tanninstruktur, rik-
tigt � n längd med sammansatta toner och 
rent, fast slut. Strukturerad rosé av agliani-
codruvan. 12,5 %. 4800 � .

2019 Muga Rosado, Bodegas Muga, 
Rioja, Spanien (92242, 119:-)
Öppen doft med röda bär och plommon. 
Medelfyllig, fruktig, rättfram smak med 
lätta tanniner, frisk syra, riktigt bra längd 
och lite kantigt slut med viss värme. Cuvée 
av garnacha, viura och tempranillo. 13,5 %. 
6384 � .

2019 Villa Wolf Pinot Noir Rosé, Pfalz, 
Tyskland (92310, 129:-)
Ganska djup doft med jordgubbar, hallon 
och andra röda bär. Medelfyllig, fruktig, 
rödbärig smak med � n syra, riktigt bra längd 
och rent slut. Rättframt. 12 %. 6384 � .

2019 Spätburgunder Rosé, Breuer, 
Rheingau, Tyskland (95719, 129:-)
Ung, fruktig doft med karaktär av röda bär. 
Lätt, torr, fräsch och fruktig smak med god 
syra, ihållande aromer och rent slut med 
� nt inslag av mineral. Elegant. 11,5 %. 
6000 � . 

2014 Rotari Rosé, Trento, Italien 
(7701, 129:-)
Fint utvecklad doft med hallon, smultron, 
röda vinbär, rött äpple, citrus och lite mineral. 
Torr, utvecklad smak med livlig mousse, � n, 
ren och balanserad syra, mycket bra längd 
med nyanserade aromer och gott slut. Fräscht 
vin av pinot noir och chardonnay. 12 %.

Stilla viner
2019 Morning Bride Rosé, McLaren Vale, 
Australien (5691, 119:-)
Ljusröd färg. Öppen, fruktig doft med 
inslag av röda vinbär, smultron och hallon. 
Medelfyllig, fruktig och lite avrundad smak 
med rätt frisk syra och bra längd. Rättframt 
vin av shiraz.

2019 Puy Chéri Syrah Rosé, Foncalieu, 
Pays d’Oc, Frankrike (2209, 75:-)
Fruktig doft med röda och mörka bär, 
örter och plommon. Medelfyllig, torr, god, 
fruktig smak med sammansatta aromer, 
liten strävhet och � n syra, schysst längd och 
rent, lite pepprigt slut. Trevlig instegsrosé. 
12,5 %.

2019 Côté Mas Organic Rosé, Jean Claude 
Mas, Languedoc-Roussillon, Frankrike 
(2282, 89:-)
Fint fruktig doft med hallon, röda körsbär, 
lite mörka bär och örter. Medelfyllig, rik, 
fruktig smak med god kropp, tät textur, � n 
syra, mycket bra längd och god avslutning 
med bär och örter. Rosé med bra sydfransk 
karaktär. Ekologiskt vin av mourvèdre och 
syrah. 12,5 %.

2019 Château des Hauts de Fontaneau, 
Bordeaux Clairet, Frankrike (4669, 89:-)
Ung, ljusröd färg. Ung, fruktig doft med 
bär och blad av svarta vinbär, plommon, 
körsbär och örter. Medelfyllig, � n, fruktig 
smak med bra tanninstruktur, � n syra, 
riktigt god längd och rent, gott slut. En 
mörkare rosé med rödvinskaraktär, gjord på 
merlot och cabernet sauvignon. 11,5 %

2019 Les Fumées Blanches Rosé, François 
Lurton, Frankrike (22138, 93:-)
Ung, fruktig doft med röda vinbär, 
svartvinbärsblad och örter i tonerna. 
Medelfyllig, fruktig smak med bra början, 
ganska sammansatt mittparti med liten 
strävhet, � n syra, mycket bra längd och 
rent, gott slut. Fräscht och rätt elegant vin 
av sauvignon gris. 12 %.

2019 Sancerre Rosé, Domaine Michel � o-
mas et Fils, Loire, Frankrike (4668, 149:-)
Öppen, fruktig doft med jordgubbar, hal-
lon, röda vinbär, en lätt kryddton och lite 
mineral. Medelfyllig, fruktig smak med god 
kropp, runda, mogna tanniner, � n syra med 
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På 1300-talet fanns ett fransiscanerkloster 
med källare på den plats där Jurtschitsch i 
dag har sin vingård och vinkällare. Familjen 
bor i den nu äldsta byggnaden som är från 
år 1541. 1886 kom fastigheterna i släktens 
ägo, då familjen Deibl i Alwin Jurtschitschs 
farmors släkt, övertog egendomen. När så 
farmodern gifte sig med Alwins farfar 1941 
kom släkten Jurtschitsch in i bilden.

År 1943 delades fastigheten upp i två 
delar då farmoderns syster tog hand om 
moder företaget Deibl. En tre meter hög mur 
byggdes mellan de båda systrarnas respek-
tive del, och även källaren delades upp. 
Weingut Deibl och Weingut Jurtschitsch 
drevs sedan parallellt fram till året efter Ber-

Jurtschitsch
– framsynt vinmakare i Kamptal

linmurens fall. Då kunde Alwins pappa köpa 
in moderföretaget och slutligen riva muren 
och skapa en enhetlig vingård med namnet 
Jurtschitsch.

– Det är en tämligen förvirrande familje-
historia, jag vet, skriver Alwin Jurtschitsch i 
ett mejl.

Osäker på vinkarriär
Egentligen var det högst osäkert om han 
skulle följa i sin fars och farfars fotspår. 
Efter skoltiden längtade han bort från 
Kamptal, och åkte med ryggsäck iväg till 
Nya Zealand. Så småningom tog pengarna 
slut och Jurtschitsch, som ville stanna ut-
omlands, lyckades få jobb på olika vingårdar 

med att bära tråg med vindruvor. Kärleken 
till vinodlandet uppstod så småningom 
på andra sidan jordklotet efter att ha fått 
rengöra pressar efter skörden och hjälpa till i 
källaren, samt prata med andra praktikanter 
med större erfarenhet.

Jurtschitsch fortsatte till Australien, sedan 
väntade Chile och Ecuador innan han slut-
ligen kom hem. Fadern ställde nu villkor: 
Antingen börjar du arbeta på vingården eller 
studera vinodling. Alwin valde vinhögskolan 
i Geisenheim i Rheingau. Efter intensiva 
studier for han vidare till Roussillon för 
att lära sig mer om terroir och tradition i 
Frankrike. Full av nya idéer om bland annat 
ekologisk vinproduktion krävde han att 

Det � nns många duktiga och hänsynstagande vinbönder i Österrike och inte minst i 
Langenlois, i Kamptal. Men Alwin Jurtschitsch sticker ändå ut i mängden. Kanske är 
han den som går allra längst när det kommer till experiment och nygamla visioner.

Text & foto: Mikael Propst
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familjens vingård skulle ställas om till eko-
logiskt inriktning. Svaret blev överraskande: 
”Ja –men då måste du komma hem och göra 
jobbet själv”.

– Jag har fått med mig många intryck 
men vill inte kopiera andra. Våra viner visar 
elegans och � ness, inte maximering och al-
kohol. Vinerna ska ha liv och koncentration 
och återspegla Kamptals unika lägen. Min 
farfars viner var alltid � ligrana, hade måttligt 
med alkohol och var mycket lagringsdugliga, 
säger Alwin om sin förebild.

– Men man ska aldrig somna in i tradi-
tionen. Det � nns varje dag något nytt att 
upptäcka. Ingen årgång liknar den andra. 
Och man ska vara aktsam och respektfull i 
sitt arbete med naturen.

Snabb generationsväxling
Generationsväxlingen gick fort. Efter några 
år ute på vinbergen och med hustrun Stefa-
nie som källarmästare, tog Alwin över tota-
lansvaret 2010. Eftersom föräldrarna hade 
arbetat utan att använda vare sig konstgödsel 
eller växtgifter blev det en mjukare start för 
den ekologiska omställningen. Vingården är 
i dag dubbelt certi� erad: biologiskt-ekolo-
giskt och uthålligt (”Nachhaltig Austria”). 

Vid sin sida har han hela tiden haft 
sin tyska fru Stefanie. De trä� ades redan 
under skörden 2003 när hon praktiserade i 
Kamptal. De studerade senare tillsammans 
under tre år i Geisenheim. Till skillnad mot 
Alwin ville hon alltid bli vinmakare, som sin …

far. Men istället för att ta över familjeegen-
domen Gunderloch i Rheinhessen valde 
hon kärleken och att ta ansvaret för arbetet 
i vinkällaren hos Jurtschitsch, medan Alwin 
fokuserar på vingården och druvorna. Året 
om har de 25 anställda och under skördesä-
songen är de totalt 45 personer.

De går sin egen väg i vinvärlden, både 
i utbudet av viner och i själva produktio-
nen. Hyrda marker är återlämnade för att 
inte förlora överblicken. Paret fokuserar 
på resterande 62 hektar. Vingårdarna har 
gräs mellan raderna och monokulturen är 
kompletterad med persikoträd och vitlök. 
I vinkällaren får endast minimal påverkan 
på vinerna ske. De enskilda vingårdsvinerna 
mognar till 100 procent i stora, neutrala 
träfat av österrikisk ek. Byvinerna görs till 
hälften i stora träfat och hälften i ståltan-
kar. Druvsortsviner, som exempelvis grüner 
veltliner mognar i ståltank. Naturviner jästa 
med skalen mognar till 100 procent i stora 
träfat, säger Alwin. Vår vinstil kräver en 
insats av trä för att ge jästen en lätt tillförsel 
av syre. Alla våra viner ligger på jäst fram 
till kort före buteljering. Nästan alla viner 
spontanjäser, utan tillsats av odlad jäst. Sva-
vel tillsätts bara före buteljering och då med 
måttlig dosering.

Ekfaten kostar 8.000 euro
– I framtiden kommer vi att låta � er och � er 
viner jäsa och mogna i stora träfat. Vi börja-
de för fem år sedan att bygga upp vårt träla-

ger. Vi köper in hela ekträd, 130-150-åriga 
ekar, och låter det huggna träet torka 
utomhus tre - fem år innan vi låter en tunn-
bindare producera faten. Vi samarbetar med 
Stockinger i Österrike. Trots egen ek kostar 
ett stort färdigt fat 8.000 euro.

Druvorna skördas för hand och uttaget 
varierar mellan 5.000 och 7.000 kg per hek-
tar. Produktionen ligger totalt på omkring 
300.000 � askor per år. Vitvinerna dominerar 
med 75 procent. Rödvinerna lagras hu-
vudsakligen i stora träfat och mycket lite i 
barrique. Bredden är stor bland vinerna och 
bygger delvis på experiment och nya idéer. 
Några skördeplaner veckovis existerar inte. 
Besluten om skörd bygger inte längre på 
analysdata om socker eller syra utan enbart 
på hur druvorna smakar.

– Vi strävar efter att skörda allt tidigare 
för att få mer syra och mindre socker. Vi 
skördar nu tidigare i oktober och beslutar 
enskilt för varje parcell när vi ska skörda. 
Grüner veltliner är en känslig druva med 
kort skördefönster, säger Alwin.

Loiserberg är favoritläget
Jurtschitschs bästa lägen är Loiserberg, 
Heiligenstein och Käferberg.

– Varma år är Loiserberg mitt favoritlä-
ge på grund av dess svala klimat och den 
mineraliska glimmerski� ermarken som ger 
� ligrana viner. Heiligenstein är förmod-
ligen Kamptals mest bekanta läge med 
unik geologisk struktur med komprimerad 
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ökensandsten från den 270 miljoner år 
gamla permtiden. Käferberg ger � nskiktiga 
veltliner med kraft och elegans.

 Vad är då det bästa
med att jobba med vin?
– Att vinmakaryrket är så mångfaceterat. 
Jag känner mig som bonde och forskare, 
hobbygeolog och biolog med uppgift att 
utforska kretsloppen i naturen. Och vid 
slutet av dagen kan jag sätta mig med min 
fru och i ett glas vin dricka ett helt års 
arbete. 

Fotnot: 
Jurtschitsch har fått talrika internationella 
och nationella utmärkelser. Några exempel: 
Falsta�  Wein Guide 2018/2019 ger 95 poäng 
både till Ried Lamm GV DAC 2017 och Ried 
Heiligenstein Riesling Alte Reben DAC 2017. 
Samma vinguide gav Ried Käferberg GV DAC 
2016 96 poäng. Nämnda rieslingvin från 2016 
� ck hela 97 poäng av A la carte 2018.

Brut Nature Grüner Veltliner 2015 inleder 
vår provning. Ett torrt, mousserande vin 
med 1,5 gram restsocker, fermenterat med 
naturjäst och sedan lagrat i � aska sur lie 
under 3 år. I juni 2019 degorgerades sekten. 
Den är regiontypisk, har mycket � n mousse 
och charmar med citrus och druvig frukt.

Brut Rosé har inget angivet årtal, men 
huvuddelen av druvorna är från 2015. Den 
laxrosa sekten har � n briljans i färgskiftning-
arna och smaken drar mot smultron. 70 % 
zweigelt, 15 % pinot noir och lika mycket 
sankt laurent. Restsockerhalten är måttfulla 3 
gram. Sekten har legat sur lie i � askan 2,5 år.

Båda sekterna anses ha potential för minst 
tio års lagring. De tillhör ”projektvinerna” 
på vingården, görs i liten mängd och börjar 
oftast som en tanke att utforska mångfalden 
smaker i vin.

2018 Rosé vom Zweigelt
Ett torrt och mycket elegant rosévin med 
toner av körsbär och vilda bär.  Jäst på 
ståltank vid 18 grader och sen lagrat sur lie 
en tid.

2018 Langenlois 
Grüner Veltliner DAC
Ett fruktigt byvin med mineralitet, typisk 
Kamptalsyra och bara något gram restsocker. 
80 % av vinet har legat i ståltank och resten 
i stora träfat.

2018 Langenlois Riesling DAC 
Ett byvin som har macererat med skalen 
3 - 6 timmar för att få en ”� n elegans”, säger 
Alwin Jurtschitsch. Genom att smaka på 

druvorna avgör han tiden för skalkontakt. 
Vinet har persikoaromer, mineral, ananas, 
örter och gröna äpplen. 

2017 Ried Dechant
Grüner Veltliner DAC
Ett Erste Lage-vin enligt Österreichische 
Traditionsweingüters klassi� kation som 
gäller ett mindre antal förstklassiga lägen 
i Kamptal, Kremstal, Traisental, Wagram 
och Wien. Vinet går i guldnyanser och har 
krämig struktur. I tonerna citron, plommon 
och våt sten samt en pepprighet i avgången. 
Lagrat tio månader sur lie i 2.000-liters ekfat.

2017 Ried Loiserberg
Grüner Veltliner DAC
Ett Erste Lage-vin med mer mineralitet, 
salttoner och en aning citron. På hemsidan 
skriver Jurtschitsch ”kumquat”, den lilla 
citrusfrukten från Asien som påminner om 
apelsin. Det är ett imponerande ”slankt” vin 
ändock med en lång, kryddig avgång.

2017 Pet Nat 2017 Vol 3
Ett naturvin under varumärket Fuchs und 
Hase. Framställt enligt en gammal fransk 
skumvinsmetod. Druvorna har jäst spontant 
tillsammans med skalen och sedan har vinet 
fyllts på � aska direkt med den naturliga 
kolsyran. Inga tillsatser, inget svavel och o� l-
trerat. Vinet är grönskimrande och mycket 
fruktigt och består av 80 % welschriesling 
och 20 % riesling. Jurtschitsch kallar det 
”alkemi i vin”.

2017 Ried Heiligenstein Riesling DAC
Ett fruktigt Erste Lage-vin med mineral, 

petroleum, örter, persika, citrus och lång 
eftersmak med massiv frukt och en aning 
vanilj på toppen. Ett fantastiskt vin.

2017 Amour Fou Grüner Veltliner
Ett vin som jäst i 500-liters rostfria ståltan-
kar och legat med skalen under tio veckor. 
Endast det självrunna vinet har sedan fått 
mogna på neutrala små ekfat under sex 
månader. Här � nns aromer av mineral, 
smultron, grapefrukt, lakrits, en smörig 
fatton samt en nyans av veteöl.

2015 Freier Loiser Grüner Veltliner
Ett något grumligt, o� ltrerat vin som tap-
pats på � aska först våren 2018. Vinet är fyllt 
av mineral, gräs, citrus, syra, mogna äpplen 
och lång råg-juicig eftersmak.

2017 Heiligenstein Riesling Auslese
Ett riktigt sött, ljusgult vin med 128 gram 
restsocker. Låg alkoholhalt på 8 % och syra 
på 7 %. Det smakar av mineral, aprikos, 
honung, våt sten, kanderade citrusskal och 
fullmogna burkmandariner – utsökt. Vinet 
görs på delvis botrytisangripna och delvis 
friska druvor med vildjäst och har lagrats i 
ståltankar.

2017 Spiegel Grüner 
Veltliner Beerenauslese 
Vinet är ännu sötare med hela 197 gram 
restsocker, ändå med 10 % alkohol och 8,6 
% syra. Vinet är lagrat i träfat och jäsningen 
med de botrytisangripna druvorna skedde 
spontant. Ljusgul färg, sötblommig doft och 
gommen fylls av honung, citrus, aprikoser, 
mango och blodapelsin.

Smakfull provning
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Vårviner med

lax & räkor
Tyskland har många högklassiga viner. Främst tänker vi på riesling 
förstås, men även spätburgunder levererar idag högkvalitativa viner. 
Har vi provat något annat är det nog silvaner från Franken och 
en annan speci� k vintyp som man lyckats bra med, nämligen weiss 
burgunder och då speciellt i regionen Baden. Här har jag valt att 
fokusera på de tre nämnda vitvinsdruvorna.

Text & Foto:  Mats Burnert 

Toast Skagen, 4 pers
½ kg färska oskalade räkor
1 rågad matsked � nhackad rödlök
4 msk crême fraiche
3 msk majonnäs (� nns att köpa på tub, men 
visst kan man göra egen – tänk då på vilken 
senap du använder!)
1 st citron
3 krm salt
½ krm grovmalen svartpeppar
½ krm grovmalen vitpeppar
40 g löjrom

Ett problem är i regel utbudet av vin i 
Sverige. De � esta köps in endast i små 
kvantiteter. Av detta skäl har jag valt viner 
med tydlig typicitet. Får du inte tag i viner-
na här i artikeln kan du välja andra viner 
av samma typ. De kommer att uppträda på 
liknande sätt till maten.

Tanken är som vanligt att utgå från ma-
ten, och denna gång är det havsinspirerat.
Vi börjar med en toast Skagen kan göras 
på så många olika sätt och med olika recept 
som gör att de olika vintyper passar olika.
Toast Skagen är i grunden en räkröra på 
smörstekt bröd toppat med löjrom.
Smörstekningen ger en av de tongivande 
smakerna mot vinet och kräver framfö-
rallt fyllighet. Sedan har vi räkorna där 
sältan går igenom mest tillsammans med 
lite sötma och sen sältan och umamin i 
löjrommen.

Sältan kommer att dämpa vinsyran och 
umamin kommer att förstärka beskan med-
an röran tar på fylligheten. Ofta är den en 
blandning av majonnäs och crême fraiche. 
Majonnäsen smakar olika beroende på 
vilken senap som används, men tenderar att 
även den att lyfta fram beskan i vinerna.

Som varmrätt passar vi på att grilla i 
dessa vårtider. Till detta lite grönsaker 
och en basilikasås. Vi kommer således få 
fyllighet från den feta laxen, beska och viss 

syra från grönsaker och sås. Jag har tillsatt 
lite potatis till grönsakerna för att dämpa 
beskan.

Vinerna då? Ja förstås måste man ha ries-
ling. Till maten här passar ett halvtorrt vin 
med inte alltför hög restsötma. Jag valde 
Peter Lauers Fass 4 från Saar. Saarvinerna 
är kända för sina höga � na syror som är en 
viktig egenskap. Vinet har en restsockerhalt 
på 31g/l, kanske lite högt generellt, runt 
20 g/l brukar vara perfekta allroundviner. 
Samtidigt håller Peter Lauers viner mycket 
hög kvalitet och det är roligt att kunna 
använda dem i sådana här sammanhang. 
En torr riesling måste förstås också vara 
med och jag har valt ett fräscht mineraligt 
vin med hög syra från grannen Van Volxem. 
Här väljer jag hans instegsvin. 

Sedan en silvaner av spätlesekvalitet, dvs. 
sent skördad, från duktiga Horst Sauer och 
toppläget Eschendorfer Lump. Den avviker 
från rieslingvinerna med en lägre syra och 
en kryddighet som ska bli tydligare med 
maten.

Sist men inte minst tar vi en weiss-
burgunder. Druvan ger i regel lite lättare 
viner med relativt låg men markerad syra. 
I Baden har man en lång växtsäsong med 
långsam mognad och därmed möjlighet till 
lite högre syra. Sedan lagrar man vinerna på 
ekfat vilket ökar fylligheten, och det är den 
fylligheten jag vill åt med det här vinet.

2018 Saar Riesling, 2018, Saar, 
Van Volxem, 92713 169 kr
2018 Silvaner S, Eschendrorfer 
Lump, Erste Lage, Franken, Horst 
Sauer, 92706, 188 kr
2018 Weissburgunder Lahrer 
Kronenbühl, Erste Lage, Baden, 
Wöhrle, 92773, 199 kr
2018 Fass 4 Ayler Riesling, Saar,
Peter Lauer, 99023, 198 kr

Vinlista
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Några strån gräslök
4 skivor vitt bröd, typ rostbröd
Smör att steka i

Skala räkorna, grovhacka dem och lägg i 
en skål.

Skala och � nhacka rödlöken. Finhacka 
gräslöken.

Tag zesten från halva citronen och 
� nhacka det.

Blanda crèmefraiche och majonnäs i en 
skål, tillsätt rödlöken, räkorna, zest och ca 
1 tsk pressad citron. Smaka av med salt och 
peppar.

Tag ut rundlar ur de vita brödskivorna 
med ett glas. Smörstek dem sakta på knapp 
medelvärme tills de får gyllengul färg. Snåla 
inte med smöret!

Lägg brödskivorna på små tallrikar och 
toppa med skagenröra, löjrom och lite 
hackad gräslök. 

Hur fungerar då vinerna?
I förväg var jag mest orolig för den torra 
rieslingen, men den klarar sig ganska bra, 
syraupplevelsen minskar men mineraliteten 
stannar kvar. Vinet är aningen tunt, kanske 
ingen höjdare men ändå ok.
Silvanervinet är mer komplext med en 
lägre syra – vinet är fylligare, men bara en 
aning. OK till maten men inte mer, det 
förlorar lite väl mycket syra utan att det 
kompenseras i fyllighet.

Weissburgunderns möte är spännande – 
skall eken i vinet konstra eller tas den upp 
av röran? Oron visade sig helt obefogad. 
En strålande kombination. Eken är mycket 
� nt integrerad och fylligheten är balanse-
rad liksom syrligheten. Ekbeskan märks 
inte alls, ett snyggt, välbalanserat och gott 
vin såväl utan mat som med toasten. Det 
smörstekta brödet passar perfekt med 
vinets svaga fat-ton, och skagenröran och 

dess sälta matchar kropp och syra i 
vinet.

Halvtorr riesling fungerar teoretiskt 
bra men hur blir det i verkligheten? 
Mycket � n balans och en läcker syrlig-
het i vinet. Restsötman känns, men tas 
ner rejält av skagenröran. Här hade jag 
nog önskat att ytterligare lite till skulle 
ner, dvs. man skulle kunna öka gräddig-
heten i röran lite.
Restsötman ligger på 31 g, kanske 
skulle det varit mellan 20 och 25 för 
den perfekta kombinationen. För den 
som uppskattar vintypen som sådan är 
dock kombinationen klockren! Detta 
är det aromrikaste vinet och det märks 
i eftersmakerna där petroleum blandas 
med vita blommor, milda kryddor och 
frukter som persika och nektariner. 
Syran dämpas till en bra nivå och vinets 
sötma och fyllighet har inget problem …
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att matcha fylligheten i maten. En bra 
kombination!

Bäst? I min smak weissburgunder följt 
av riesling fass 4.

Grillad lax på bädd av sockerärtor, späd 
sparris och vattenkastanj med basilika-
sås, 4 pers
Ca 5-600 g lax   
Ca 250 g färskpotatis, så små som möjligt
timjan
150 g sockerärtor
150 g späd sparris
30-40 g ärtskott
140 g vattenkastanj (� nns på burk)

Sås
basilika (1 kruka)
1 dl grovt riven parmesanost
2 dl crême fraiche
2 msk vitt vin (riesling)
Ca 1 cm röd chili, mkt � nhackad
salt
nymald svartpeppar

Börja med såsen, riv parmesanosten och 
blanda den med crême fraiche, lägg i bladen 
från basilikan (inga stjälkar). Mixa med mix-

erstav eller i mixer, tillsätt 1-2 msk syrarikt 
vin till lagom konsistens. Finhacka spetsen 
på en chili.
Smaka av med salt och nymald peppar och 
rör ner chilin.

Ställ undan i väntan på övrig mat.
Färskpotatisen förkokas i ca 5 minuter i 

saltat vatten. Dela potatisen i små bitar – i 
två eller fyra delar.

Under tiden skärs sparrisen i ca tre cm 
långa bitar och sockerärtorna delas om de är 
stora. Öppna burken med vattenkastanj och 
häll av vätskan.

Häll av vattnet från potatisen och stek 
sedan potatisen i smör i en stekpanna till-
sammans med timjan. Tajma stekningen mot 
laxens grilltid.

Pensla laxen med olivolja, salta och peppra. 
Lägg på grillen med skinnsidan ner, stäng 
locket, grilla i 8-10 minuter, sen är den klar 
att tas av grillgallret. Om inte det andra ännu 
är klart så lägg in laxen i aluminium folie för 
att hålla värmen.

Fräs på grönsakerna – sparris, sockerärtor 
och vattenkastananj i ca 3 minuter på medel-
värme i smör. De ska inte bli så mycket till-
lagade, utan mer varma med tendens till yta. 
Lägg upp och servera och glöm inte såsen!

Hur fungerar våra viner med detta?
Den torra rieslingen blir något tunn här 
också, men syran är lite högre mot laxen 
än jämfört med toasten och det är till 
fördel. Lätt och stramt i kombination. Vat-
tenkastanjens krispighet möter rieslingens 
– en krispighet som harmonierar!

Silvanern med sin lite lägre syra funge-
rar mycket � nt, den lite ”feta” fruktkänslan 
passar perfekt med laxens lite fetare kött. 
Grönsakerna lyfter fram kryddigheten och 
gör vinet ännu lite mer spännande i sin 
komplexitet.

Weissburgundervinet möter maten på 
ungefär samma sätt som med toasten, 
dvs. i balans. Vinet blir aningen tunnare 
i upplevelsen mest beroende på att syran 
framträder lite mer.

Den halvtorra rieslingen skulle nog 
serverats lite kallare, vilket man kan 
generellt göra med halvtorr riesling. Syran 
känns fortfarande frisk och är i ganska bra 
harmoni med aningen sötma. Ett rikt och 
komplext vin som tar plats och där lite 
kryddighet smyger upp efter förstärkning 
från grönsakerna.

Vinnare till laxen blir Frankenvinet 
baserat på silvaner. 
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•  I vilken utsträckning kommer konsu-
menterna att fortsätta dricka vin från 
drabbade områden? 

•  Kommer konsumtionsmönstren istället 
vända sig till andra, mindre drabbade, 
vinregioner i världen? 

•  Har själva vinnäringen redan påverkats 
av viruset? Och � nns det hälsorisker med 
sydeuropeiskt vin? 

Sådana frågor kan leda till ändrade kon-
sumtionsmönster i länder som Sverige 
(22:a största vinkonsumenten i världen), 
men även i andra tungt drabbade län-
der som USA (första), Kina (femte) och 
Australien (tionde) – som alla är vinpro-
ducerande länder. Enligt José João Santos, 
en portugisisk vinjournalist, kommer det 
att bli intressant att se hur de tillväxtmark-
nader som redan återigen har öppnats, 
kommer att bete sig. De saknar oftast 
“praktisk- och kulturell-vinkunskap” och 
“vad som hamnar i glaset oftast dikteras av 
upplevd status och pris”.

På vingårdar i Sydeuropa
Laurent de Bosredon gör vin från egna 
vingårdar i Dordogne i sydvästra Frankrike. 
När jag pratade med honom i första veckan 
i maj, berättar han att ” Vi kommer att 
komma igång ganska sent med arbetet för 
den här säsongen. Jag har haft nästan alla 
mina fast anställda på vingårdarna under de 
senaste åtta veckorna och alla mina deltids-
anställda kommer tillbaka måndag den 11:e 
maj.” 

I Portugal har vinproducenter också kun-
nat behålla sina medarbetare på vingårdarna, 
säger Alexandre Relvas. ” Och 50.000 liter 
sprit har levererats i linje med assistans-
programet till vården”, säger Maria do Céu 
Albuquerque, Portugals Jordbruksminister. 
Samtidigt bekräftar hon att 78 ansökningar 
om stöd till producenter har beviljats.

I Italien, precis som i länder norrut, är 
utländska säsongsarbetare avgörande för att 
klara av lantbruksarbete och skördar. Det är 

Vinproduktion&Vinproduktion&Vinproduktioncovid-19
När jag skriver den här artikeln i mitten på maj, hör Italien, Spanien och Frankrike till 
de länder som drabbats hårdast av covid-19. Samtidigt ligger samma länder på första, 
tredje respektive andra plats som världens största vinproducenter. Lägger man till 
siffrorna för länder som Portugal och Rumänien, krävs det bara lite matematik för 
att inse att hälften av världens vinproduktion kommer från Sydeuropa*. Då är det 
ingen liten fråga hur Sydeuropas vinnäring drabbas av covid-19. 

Text: Gonçalo Silva Foto:

därför inga konstigheter att den italienska 
regeringen nu försöker komma överens om 
speciella arbetstillstånd, precis som i Öster-
rike, rapporterades i Euronews.

I vinkällarna 
Laurent är tacksam för att det inte � nns 
så mycket arbetet i vineriet under karan-
tän-veckorna. ” Förutom omdragning från 
tank till tank har arbetet bestått av att kolla 
nivåerna i faten och inte så mycket tek-
niskt arbete. Å andra sidan har vi inte fått 
ett enda besök.” Viktigt när 13 % av hans 
inkomster kommer från att sälja vin direkt 
vid kundbesök. Utrymme verkar dock inte 
vara ett problem: ” Vi kommer säkert att ha 
tillräckligt med fat för 2020 års skörd.”

I Portugal har en del producenter satt 
upp e-handels- och logistiklösningar själva, 
mest för att behålla kunder, då volymerna 
är små, säger Diogo Mexias i Douro, Portu-

gal. ”Men Kina har börjat beställa igen”, 
tillägger han.

Det bekräftar Laurent i Frankrike och 
säjer att ”logistiken har inte stannat. Vi har 
fått några beställningar från USA och vi 
har � askor i lager. Då kan vi snabbt komma 
igång och leverera om efterfrågan skulle 
komma tillbaka”, säger han som exporterar 
60 % av produktionen. 

” Å andra sidan kan vi inte förutse om 
konsumenterna har ändrat köpbeteende 
under lockdown. Kanske kommer de att 
föredra lådviner för att det är enklare eller 
byta smakpro� l. Vi kan komma att behöva 
anpassa oss till marknaden.” 

Se även Gonçalos konton #busi-
nessclasswines och #portugalsviner på 
Instagram.  

* Data från OIV, Organisation Internationale 
de la Vigne et du Vin

Flaskor för kommande buteljering
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Virtuella vinresor till 
Sicilien och Alsace

Text: Kajsa-Mia Holgers 
Foto: Pamelina Olsson och Peter Olsson

Coronapandemin innebär stora påfrestningar i vårt samhälle. Vi måste hålla avstånd, det är 
reseförbud och vi får inte samlas i för stora grupper. Sjukvården sliter hårt och vi måste alla 
hjälpas åt att inte föra smittan vidare.

Många av Munskänkarnas ordinarie vin-
provningar ställs in, men i Mölnlycke ställer 
man inte in, man ställer om. Nya situationer 
kräver nya lösningar och i samarbete med 
Vinupplevelser, erbjuder vi i Mölnlycke våra 
medlemmar virtuella vinresor med vinprov-
ning i direkt kontakt med vinbonden på sin 
vingård. 

Vår första online-provning var den 24 
april på Etnas sluttningar på Sicilien. Från 
tio olika platser runtom Mölnlycke var vi 
uppkopplade till vingården Barone di Villa 
Grande och trä� ade Alfonso Caltagirone 
samt ägaren Marco Nicolosi Asmundo.  
Vinet beställdes i god tid direkt från vingår-
den via vår samarbetspartner. 

Vinbonden föreslog maten och köks-
mästaren ”Anders i Bolåsa” som normalt 
levererar rätterna till Mölnlyckesektionens 
provningar lagade maten.

Under själva föredraget hade de italienska 
värdarna ordet och deltagarna kunde ställa 
frågor via en chat. Precis som vid vanliga 
sammankomster hos Munskänkarna öppna-
des samtal upp efter föredraget så att alla 
kunde ställa frågor och kommentera online. 

Direkt efter provningen gjordes ett upp-
följande zoom-möte i egen regi för att höra 
deltagarnas synpunkter och idéer. De var 
väldigt nöjda och den 22 maj gick ”resan” till 
Alsace, då hos Domaine Barmès Buecher 
i Wettolsheim. Geneviève Barmès driver 
en vingård som varit i familjens ägo sedan 
1700-talet. 

Onlineprovningar med vin
som inte köps via Systembola-
get, kräver mer logistik. Därför 
har Mölnlyckesektionen skapat 
en Facebook-sida så att de som 
är intresserade av att delta i en 
online-provning lätt kan komma 
i kontakt med varandra för att 
bli överens om uppdelning av 
vinpaketen. Mottot är kvalitet 
före kvantitet.

Här fördelas de samköpta vinerna

Kajsa-Mia provar i hemmiljö
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Virtuella vinresor till 
Sicilien och Alsace

Provningsviner

Manual för onlineprovning
•  Kom överens direkt eller via samarbetspartner med vinbonde och 

säkra att det � nns snabb och säker uppkoppling på vingården.
•  Bestäm tema och vinpaket, antingen via vinimportör eller System-

bolaget.
•  Arrangera lämplig catering efter matförslag från vingården. Värden 

informeras exakt vad deltagarnas meny består av för att vid prov-
ningen kunna tillsammans kunna diskutera vin- och matkombina-
tionerna.

•  Ordna möjlighet för medlemmarna att komma i kontakt med 
varandra för att komma överens om vilka som delar vinpaketen. (vi 
skapade en Facebookgrupp).

•  I god tid före provningen laddar man ner Zoom.us eller något annat 
kommunikationsverktyg. Bredbandsuppkoppling krävs. Nästan inga 
förkunskaper krävs för Zoom, men be gärna deltagarna att testa 
programmet några gånger innan.

•  Värden måste ha Zoom med värdfunktion >40 min, dvs betalver-
sion, men för deltagarna är zoom-appen gratis.

•  Någon lämplig kväll innan provningen görs en check-up där vin-
bonden bjuder in för en test för att se till att allt fungerar inför prov-
ningen. Vid testet får deltagarna också svar på FAQ, till exempel om 
tidpunkt för när vinet ska vara upphällt och temperaturer mm. 

•  En skriftlig detaljerad information ges om vinerna, druvor och 
maten som kan skrivas ut i förväg.

•  Kalla till ett uppföljande online-möte för att utvärdera kvällen.
•  Vid provningens början checkas av att alla ser och hör och efter 

välkomstord startar vinprovningen. Under själva presentationen är 
deltagarnas mikrofoner avstängda för att förhindra buller som stör 
bild- och ljudöverföringen. Kommunicera via chatten under själva 
föredraget. Därefter öppna upp för gemensamt samtal. Beräkna att 
kvällens begivenhet tar ca 1,5-2 timmar.

•  Därefter kort avstämning i utvärderingsmötet.
•  Eftersom detaljerad information om viner, druvor och mat- och 

vinkombinationer skickas ut i förväg, kan man skriva ut dessa och 
använda inför provning. Man kan också dela upp vinerna med andra 
provare och genomföra provningen lokalt även om man inte har 
internetuppkoppling.

Detta är ett bra sätt för att stimulera vinintresset och rekrytera nya 
medlemmar med mottot kvalitet före kvantitet. Och framför allt: Följ 
Folkhälsomyndigheternas rekommendationer! 

Fotnot: Kajsa-Mia Holgers är vinprovningsansvarig för Mölnlyckesektionen

VINRESOR 
Med experterna på vin

och specialisten på vinresor.
Sveriges mest erfarna

och mest kunniga vinresearrangör.

FRANKRIKE
Bordeaux, Champagne, Rhône,

Languedoc-Roussillon,
Loire, Bourgogne, Alsace

ITALIEN 

Toscana, Piemonte,
Veneto-Amarone-Valpolicella,

Apulien, Kampanien, 
Sicilien, Umbrien

PORTUGAL
Dourodalen, Alentejo

SPANIEN
Rioja, Katalonien, Priorat,

Ribera del Duero

SYDAFRIKA

CHILE–ARGENTINA

 NYA ZEELAND

OCH ÄVEN
Tyskland, Kroatien, Österrike, 

Ungern m m

SKRÄDDARSYDDA RESOR
För Munskänkssektioner,

vinklubbar, vinkurser, företag

Alla ”av Munskänkarna 
rekommenderade resor”

VI KAN MER OM VIN OCH RESOR
 Vi har skrivit tio prisbelönta vinböcker. 

Många hundratals vinresor, 
mer än 30 skräddarsydda resor

för Munskänkssektioner.
Program, resetips och information på:

BKWineVinresor.com
info@bkwine.com, 08-559 22 155

”World’s Top Wine Tours” 
(Travel+Leisure)

WineBK 
BKWine annons 90x265 Munskänkarna.indd   1 2020-02-13   20:16
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Jag heter Jimmy Wessman och vill först och främst 
tacka för förtroendet. Mitt vinintresse väcktes av en 
slump, genom att några arbetskollegor erbjöd mig och 
min fru att vara med i en vinmässogrupp 1997 och 
därefter blev vi medlemmar 1998. Vid Trollhättans 
vinmässa, som startade 1992, arbetar man i autonoma 
vinmässogrupp för att ta fram de viner som sedan 
ska serveras på mässan. Alltsedan dess har jag varit 
engagerad inom Munskänkarna, först som valbere-
dare, därefter kassör, vice ordförande och ordförande inom sektion 
Trollhättan och är, sedan åtskilliga år tillbaka, vice regionordförande i 
region Västkusten. 

En av de främsta fördelarna med att vara medlem i Munskänkarna 
är ju dess utbildningsverksamhet och jag har klarat teori och uppsats 
för 3-betyget. Utöver det har jag hållit mousserandekursen ett antal 

gånger, då champagne ligger mig varmt om hjärtat. 
En annan favoritvintyp i vinvärlden är barolo, där 
jag uppskattar den tu� a strävheten. Därför har jag 
på min Facebook-pro� l; ”Religion: Champagne” 
respektive ”Politisk övertygelse: Barolo”. Jag gillar 
även att tävla i vinprovning och har bland annat va-
rit med i SM-� nalen. Familjesituationen involverar 
fru och 2 underbara katter. Förutom vinintresset 
odlas även en del i trädgården och det har blivit ett 

stort antal ”hemmaprojekt” genom åren med allt från att bygga garage, 
växthus, damm och pool till att installera robotgräsklippare. 

Till yrket är jag IT-konsult som O365 specialist, med virtuella 
samarbeten och automatiseringar som inriktning. I dessa tider av 
corona har jag en fördel av att de senaste åren redan ha arbetat virtu-
ellt i exempelvis Teams.

Jag har haft ett vinintresse sedan 90-talet och 
med vänner haft en vinförening 1991 - 99 med 
egen vinkällare och egna utbildningar. Efter att 
ha bott och arbetat tre år i Portugal gick jag med 
i Munskänkarna 2004 och gick druvkurs, 2-betyg 
och 3-betyg under några år i följd. Uppsatsen i 
3-betyget återstår att göra klar, temat är ”Douro-
dalen”.

 Jag blev ledamot i Stockholmssektionens 
styrelse 2014 och ordförande 2017. I sektionen 
bedrivs en omfattande verksamhet med ca 50 - 60 provningar per 
år och omfattande utbildningar för de 2000 medlemmarna. Jag 

organiserar själv en del provningar och utbild-
ningstillfällen. Mina favoritländer är Portugal, 
Italien, Frankrike, Tyskland och Australien. 

I riksstyrelsen kan jag bidra med erfarenhet 
från chefsbefattningar på Ericsson i Sverige 
och utomlands i att organisera och driva frågor, 
liksom att skapa lag som samarbetar. I Stockholm 
konkurrerar Munskänkarna med vinaktiviteter 
organiserade av andra och det kan hjälpa till att 
ge ett perspektiv på möjliga vägar för föreningen 

att utvecklas i en föränderlig omvärld, både i samarbeten och i 
vad som är unikt för Munskänkarna. 

Munskänkarnas årsmöte i år blev inte som vanligt! 
Det � ck anpassas till rådande Coronatider. Digitalt 
och pro� sigt med uppkopplade Munskänkar 
runtom i Sverige. För mig innebar det ett hedran-
de och spännande inval i Styrelsen! Tack för det 
förtroendet! 

Munskänkarnas årsmöte i år blev inte som 
vanligt! Det � ck anpassas till rådande Coronatider. 
Digitalt och pro� sigt med uppkopplade Mun-
skänkar runtom i Sverige. För mig innebar det ett 
hedrande och spännande inval i Styrelsen! Tack för det förtroen-
det! Tänk om någon, redan då 1977, hade siat om detta! Jag var 
tämligen novis i Vinets och Munskänkarnas värld! Förvisso dracks 
det vin då och då men så kom Bra Böckers bok ”I vingården med 
Pernilla Tunberger och Alf Henriksson”.  Nu var jag fångad. Att 
vin var så mycket mer än just vin. Geogra� , geologi, historia, kultur, 
korkar, etiketter osv. Och givetvis vin och mat. Recept fanns också 
i boken.

Intresset ledde fram till den första Vinprovargruppen 1983 och 
medlemskap i Munskänkarna 1989 vilket under åren lett fram 
till Ett betyg, Druvbetyg och Tvåbetyg. Och lärandet består. Inte 
minst i vår Vingrupp -83 där vi nyligen � rade vår 300e provning. 

Läs Munskänken nr 3! Många Vinresor har fyllt 
på med kunskap och upplevelser och Munskänkar-
nas utbildningsverksamhet ger oss såväl nya som 
omarbetade kurser att ta del av.

Inom Munskänkarna Östersund var jag under 
några år revisor för att sedan bli Sektionsordföran-
de 2013 - 2017.  Östersund är en av landets största 
sektioner. Sedan 2001 arrangeras dessutom varje 
höst den välbesökta Kvalitetsvinmässan.

Efter ett par år som Medlemsrevisor i föreningen 
centralt är det nu dags för Riksstyrelsen. Spännande! Verksam-
hetsplanen 2020-2024 förpliktigar! Inte minst i Coronatider. Vilka 
konsekvenser får det för vår verksamhet och ekonomi och hur kan 
verksamheten anpassas om krisen blir långvarig? 

Vad fyller jag då glaset med när det vankas lite mat och dryck? 
Jo gärna ett glas Champagne till att börja med och sedan som regel 
ett glas rött. Piemonte, Rhone och Western Cape är favoriter.

Men åter nu till 1977. Ett citat av Alf Henrikson får avrunda:
”Som tulpanlöken formar sin blomma, som fågelungen � nner 

sin form i ägget, som sommarluften formas till vita strömoln, som 
enebusken formar i sakta mak sina bär, så formar sig tyst smaken i 
osten och själen i vinbuteljen.”
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Sven Erik Paulsson

Jimmy Wessman

Mats Lindelöw
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Så har ännu en tidigare ordförande i Munskänkarna gått bort, 
Björn Åkerblom. Björn var ordförande i föreningen mellan 
1991 och 1993. I sin professionella gärning drev han fastighets-
bolag i egen rörelse. Vid sidan av det var han också drivande 
inom Munskänkarna på olika nivåer. 

Först inom Falusektionen som grundades på hans initia-
tiv och där han var ordförande under � era år. Så småningom 
valdes han också till ordförande i riksföreningen. Här kom hans 
bakgrund som företagsledare väl till pass. Föreningen var då 
långt ifrån så stor som den är idag och ekonomin var inte den 
starkaste. Den styrde han upp på olika sätt, främst genom att 
verka för att vidga vår medlemsbas. 

Han såg också över vår organisation med målet att göra oss 
e� ektivare. Ett exempel är att han organiserade om utbildning-
en där det fanns två mindre grupper som inte var helt synkro-

niserade. Där tillsatte han istället en större grupp som � ck i 
uppdrag att ta ett helhetsgrepp på utbildningen. Resultatet blev 
en genomtänkt kurs- och läroplan med ett-, två- och trebe-
tygskurser samt en särskild druvkurs. Efterhand uppdaterad är 
planen fortfarande grunden i vår kursverksamhet.

För Björn var också kommunikationen till medlemmarna 
viktig. Munskänken hade då tidigare gjorts om till en kvartals-
tidning efter att förr kommit ut oftare. Det såg han som en 
brist och initierade ett månatligt nyhetsbrev som � ck namnet 
VinJournalen och vars första nummer kom i december 1991. Här 
kunde man läsa om vad som var på gång i föreningen, vilka vin-
resor som var aktuella och här samlades också alla vinrecensioner. 

Björns tid som ordförande hörde inte till de längsta men den 
har satt många bestående avtryck. 

Ulf Jansson

Till minne av Björn Åkerblom

Då fann jag Munskänkarna. Min första vinprovning med föreningen 
var en middagsprovning med den franska producenten Delas och ända 
sedan dess har jag varit förtjust i de jordiga och peppriga vinerna från de 
norra delarna av Rhône, även om jag lagt till med många � er favoritom-
råden.

 Jag anser att vin, mat och all annan typ av gastronomisk njutning 
förgyller livet. En perfekt kombination kan ge samma eufori som att bli 
kär. Det för även samman människor och kulturer och skapar ett socialt 
umgänge mellan dem som annars aldrig skulle ha trä� ats. Detta är 
huvudanledningarna till mitt vinintresse och jag vill att � er ska upp-
täcka hur underbart det är och det är vad jag kommer sträva efter som 
ordförande i Munskänkarna Linköping Filbyter. 

Till professionen är jag högskoleingenjör och jobbar på Element 
Materials Technology med bas i Linköping. Utöver vin gillar jag att 
träna, resa och läsa.

Nicklas Eriksson

Munskänkarnas 
YNGSTA 
sektionsordförande
Jag heter Nicklas Eriksson och är ordförande i 
Linköping Filbyter och är född 1988. Jag gick med 
i Munskänkarna 2014 och då var jag 26 år. Jag lärde 
mig prova vin av en studiekamrat i Linköping och 
när han lämnade staden efter studierna behövde 
jag få utlopp för mitt nyfunna intresse på annat håll.
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Aktuella resor 2020
SÖDRA ENGLAND 23/8 – 26/8
Reseledare och arrangör: First Class Travel
Vinguide: Karin Larsson

DOURODALEN & PORTO 31/8 – 5/9
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson.  FULLBOKAD

ALSACE 2/9 – 6/9
Reseledare och arrangör: Din Vinresa

SARDINIENS VINGÅRDAR 5/9 – 12/9
Arrangör: Upplevelseresor Italien Sardinien
Reseledare: Måns Hallqvist

RIBERA DEL DUERO 7/9 – 11/9
Reseledare och arrangör: Vinupplevelser

GEORGIEN 14/9 – 19/9
Reseledare och arrangör: Din Vinresa

RHÔNEDALEN 14/9 – 19/9
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson

CHAMPAGNE 16/9 – 20/9
Reseledare och arrangör: BKWine

AMARONE, VALPOLICELLA, SOAVE 16/9 – 20/9
Reseledare och arrangör: BKWine

GEORGIEN Resa 1: 18/9 – 26/9, 
Resa 2: 2/10 – 10/10
Reseledare och arrangör: First Class Travel

CHAMPAGNE Resa 1: 18/9 – 21/9, 
Resa 2: 25/9 – 28/9 
Reseledare och arrangör: Vinupplevelser

RIOJA 23/9 – 27/9
Reseledare och arrangör: BKWine

SICILIEN MED FOKUS PÅ ETNA 23/9 – 27/9
Reseledare och arrangör: BKWine

LANGUEDOC-ROUSSILLON 27/9 – 1/10
Arrangör: First Class Travel
Reseledare: Carina Olofsson Gavelin

ARMENIEN 27/9 – 2/10
Reseledare och arrangör: Konferensbolaget

RIOJA & SAN SEBASTIAN 28/9 – 3/10 
FULLBOKAD
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson

BORDEAUX 30/9 – 4/10
Reseledare och arrangör: BKWine

SÖDRA RHÔNE OCH CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
30/9 – 4/10
Reseledare och arrangör: BKWine

PIEMONTE – BAROLO & BARBARESCO
Resa 1: 2/10 – 5/10, Resa 2: 17/10 – 20/10
Reseledare och arrangör: Vinupplevelser

PIEMONTE 4/10 – 9/10
Reseledare och arrangör: Din Vinresa

RIBERA DEL DUERO & MADRID 5/10 – 10/10     
FULLBOKAD
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson

BOURGOGNE 7/10 – 11/10
Reseledare och arrangör: BKWine

TOSCANA, VIN & MAT 7/10 – 11/10
Reseledare och arrangör: BKWine

MONTALCINO, BOLGHERI, CHIANTI 
7/10 – 11/10
Reseledare och arrangör: Vinupplevelser

BASKIEN, KANTABRIEN & ASTURIEN 
9/10 – 16/10
Reseledare och arrangör: Bonito Norte

PIEMONTE 12/10 – 17/10
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson

PIEMONTE, VIN & TRYFFEL 14/10 – 18/10
Reseledare och arrangör: BKWine

RÍAS BAIXAS, RIBEIRO & RIBEIRA SACRA
17/10 – 24/10
Reseledare och arrangör: Bonito Norte

SYDÖSTRA SPANIENS PÄRLOR 19/10 – 23/10
Reseledare och arrangör: Konferensbolaget

DOURODALEN 21/10 – 25/10
Reseledare och arrangör: BKWine

KATALONIEN MED PRIORAT 21/10 – 25/10
Reseledare och arrangör: BKWine

AMARONE 22/10 – 25/10
Reseledare och arrangör: Vinupplevelser

NYA & TRADITIONELLA RIOJA 25/10 – 1/11
Reseledare och arrangör: Bonito Norte

BORDEAUX 26/10 – 31/10  FULLBOKAD
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson

SICILIEN 28/10 – 1/11
Reseledare och arrangör: Vinupplevelser

LANZAROTE 9/11 – 16/11
Reseledare och arrangör: Konferensbolaget

AUSTRALIEN & NYA ZEELAND 6/1 – 28/1 2021
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson

CHILE & ARGENTINA 18/1 – 31/1 2021
Reseledare och arrangör: BKWine

SYDAFRIKA 6/2 – 20/2 2021 FULLBOKAD
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson

NYA ZEELAND 18/2 – 5/3 2021
Reseledare och arrangör: BKWine

SYDAFRIKA 20/2 – 6/3 2021
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson

SYDAFRIKA 17/3 – 26/3 2021
Reseledare och arrangör: BKWine

SÖDRA ENGLAND april 2021
Reseledare och arrangör: First Class Travel
Vinguide: Karin Larsson

LANGUEDOC-ROUSSILLON april 2021
Arrangör: First Class Travel
Reseledare: Carina Olofsson Gavelin
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Tyck till om
tidningen
Just nu genomförs en läsarundersökning om tidningen Munskänken. Syftet är 
att ni, alla medlemmar, ska få tycka till om inriktning och innehåll inför en om-
görning av tidningen. Undersökningen skickas ut med e-post, så håll utkik i din 
inkorg. Lanseringen av nya Munskänken är planerad till 2022.

Sommarlov
Kansliet sommarstänger och låter 
telefonerna vila 15/6 – 12/8.

Angélique, Marie och Yvette önskar alla munskänkar en skön 
sommar.

Provningar online med våra 
passionerade vinproducenter!

Följ med oss på en virtuell resa och avnjut fantastiska viner som 
presenteras av våra småskaliga vinodlare! Tillsammans med våra 
vinproducenter genomför vi intressanta och uppskattade provningar 
via www.zoom.us. Dessa provningar erbjuder vi till allmänheten, 
vinklubbar eller lokala sektioner inom Munskänkarna.

Producenten guidar oss genom regionen, gården och dess viner på 
ett inspirerande sätt och berikar oss med kunskap och smakfulla viner. 

- Vi ger även tips i förväg till inköp av mat som gifter sig väl med 
provningsvinerna. 

- Vi levererar provningsvinerna direkt hem till dörren på ett enkelt och 
bekvämt sätt!

- Det enda som krävs är en fungerande internetuppkoppling och att 
vinerna beställs i förväg. Besök gärna vår hemsida där ni finner 
komplett information om kommande provningar:
www.vinupplevelser.se/vinprovning

- Maila oss på info@vinupplevelser.se för att anmäla er till en provning 
eller för mer information. Ni kan även anmäla er till vårt nyhetsbrev för 
att få erbjudande om våra vinprovningar och vinpaket. 

- På vår hemsida, www.vinupplevelser.se  finner ni även vårt vinsorti-
ment med våra högkvalitativa viner som ej finns på Systembolaget!

www.vinupplevelser.se | info@vinupplevelser.se | 0766-34 40 90

Provningar online med våra 
passionerade vinproducenter!

Följ med oss på en virtuell resa och avnjut fantastiska viner som 
presenteras av våra småskaliga vinodlare! Tillsammans med våra 
vinproducenter genomför vi intressanta och uppskattade provningar vinproducenter genomför vi intressanta och uppskattade provningar 
via www.zoom.us. Dessa provningar erbjuder vi till allmänheten, via www.zoom.us. Dessa provningar erbjuder vi till allmänheten, 



Som en av Sydafrikas mest prisbelönade
vingårdar, och som mottagare av utmärkelsen
Världens mest beundrade viner, skulle man tro
att vi är nöjda. Men det är vi inte, vi vill mer!

PASSION ÄR 
ALLT FÖR OSS

Noble Late Harvest
Årgång 2018

Art. nr 2741 • 109:- • 10,5% • 375ml



Returadress: Förlaget Apéritif AB,
Stenslingan 1, 182 38 Danderyd

Posttidning B

B A R O C C A

Art nr: 12002  
Alk.halt 14,5%   

750 ml

129
KRONOR

Rikt och elegant 
vin gjord på 

portvinsdruvan
Tinta Barocca
som endast en 

handfull produ
center buteljerar i 

Sydafrika

FYND
DVPE nr.2018 20

Årgång 2017   Art nr: 12002 
 Alk.halt 14,5%   750 ml

Sydafrikas svar på Portugal. 
Ett fylligt, elegant vin med 
en fruktig karaktär gjord av 

portvinsdruvan Tinta Barocca

SM A K R I K  T I N TA  BA RO C C A 
T I L L  PÅ SK E N S  L A M M R ÄT T E R

129
KRONOR
Product of South Africa
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BOL D  WOR L D  W I N E S 
F ROM  T H E  N EW 
WOR L D

Vingården Allesverloren har 
sin uppkomst redan i 1600talet, 
Allesverloren som betyder ”allt 
är förlorat” fick sitt namn då 
familjen vid hemkomst, efter 
ett besök i Stellenbosch, fann 
bostadshuset nedbränt och 
boskapen stulen.

B A R O C C AB A R O C C A

Art nr: 12002  
Alk.halt 14,5%   

750 ml
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Rikt och elegant 

portvinsdruvan
Tinta Barocca
som endast en som endast en 

handfull produhandfull produ
center buteljerar i center buteljerar i 

SydafrikaSydafrika
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Tinta Barocca
som endast en som endast en 
Tinta Barocca
som endast en som endast en 
Tinta Barocca

B A R O C C A

Rikt och elegant 
vin gjord på 

portvinsdruvan
Tinta Barocca
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Rikt och elegant DVPE nr.2018 20Rikt och elegant 
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Vingården Allesverloren har Vingården Allesverloren har Vingården Allesverloren har 
sin uppkomst redan i 1600talet, sin uppkomst redan i 1600talet, sin uppkomst redan i 1600talet, 
Allesverloren som betyder ”allt Allesverloren som betyder ”allt Allesverloren som betyder ”allt 
är förlorat” fick sitt namn då är förlorat” fick sitt namn då är förlorat” fick sitt namn då 
familjen vid hemkomst, efter familjen vid hemkomst, efter familjen vid hemkomst, efter 
ett besök i Stellenbosch, fann ett besök i Stellenbosch, fann ett besök i Stellenbosch, fann 
bostadshuset nedbränt och bostadshuset nedbränt och bostadshuset nedbränt och 
boskapen stulen.

Art. nr: 196 
Vol 40% 500ml

XO - Extra Old ska 
enligt lag ha lagrats 

minst 10 år på fat.

Art. nr: 106 
Vol 40% 750ml

Rund och mjuk 
smakupplevelse, 

med en lätt 
fruktig finish.

369kr

309kr

En Norsk Fransman

XO

+++

Rekommenderas i 
tulpanformade glas för 
att uttrycka som bäst en 
levande, ungdomlig doft 
som kännetecknas av frukt, 
och med en liten karaktär 
av ung Grande Champagne. 

Flytande Guld
bache cognac

Cognacshuset Bache-Gabrielsen grundades 1905 
av norrmännen Peter Anton Rustad och hans 

partner Thomas Bache-Gabrielsen, när de tog över 
firman Edmond Dupuy. Rustad förolyckades i en 
motorcykelolycka 1916 och Thomas fortsatte på 

egen hand. Idag leds huset av Thomas barnbarns-
barn Hervé Bache-Gabrielsen.


