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Snart är det dags för
årsmöte 2021 i vår förening

Åren går fort när man har roligt, så nu är dags för mig att lämna över ordförandeklubban till
en ny person.
Jag har suttit i styrelsen i 10 år, först fem år som ledamot och ansvarig för stadgefrågor och
framtidsgruppens arbete som presenterades 2016. Därefter har jag varit ordförande i vår fina
förening. Det är så klart blandade känslor att sluta som ordförande men det känns ändå rätt
att nu lämna över till en ny person.
Under dessa tio år har jag träffat många duktiga och vinintresserade medlemmar i vår förening. Jag har också alltid tyckt att det varit roligt att besöka sektioner och regioner och träffa
er medlemmar och höra vad ni tycker, både ris och ros. Där finns det finns också ett stort
intresse att lära sig mer om vin. Våra utbildningar är vår styrka som vi värnar om och vi vill
att så många som möjligt deltar i dem.
Vi har många funktionärer som arbetar många timmar idéellt inom föreningen, i sektioner, i
regioner och på riksnivå. Utan er hade vår förening inte kunnat fungera på det sätt som den
gör idag. Sedan ska vi inte glömma vårt utmärkta kansli med all den service vi får från dem.
De är navet i föreningen och deras arbete är otroligt uppskattat i hela föreningen törs jag säga.
Mycket har hänt under dessa år. Vår förening är nu inne i en utvecklingsfas som alla kommer få ta del av under den närmaste tiden.
Sedan hoppas jag ju att vi snart kan få börja träffas igen, att Corona-läget förbättras och
att vaccinationerna genomförs så snart som möjligt. Jag längtar efter att få gå på en fysisk
vinprovning. Digitala provningar fungerar bra tycker jag, men en
blandning av båda är bäst.
Slutligen vill jag önska er alla lycka till med arbetet i sektioner och
regioner och önska den nya riksstyrelsen lycka till i sitt arbete.
Lena Ståhl
Snart f d ordförande för Munskänkarna

Adressändringar
Görs enklast genom att logga
in på Munskankarna.se och i
Mina sidor under rubriken
Mina uppgifter själv ändra.
Alternativt kontakta din sektion.
Omslagsbild:
Vernacciafat hos Vin Contini
Foto: Måns Hallqvist

INNEHÅLL
Sardinien .................................4
Smaka på Sardinien .............11
Weingut Bertram-Baltes ......12
VinJournalen .........................15
Beställningssortimentet.......26
Njut en torr sherry ................38
Katasterläge ..........................40
Chardonnay ..........................44
Smaka på Sardinien .............46
Månadens cuvée ..................48
Föreningsnytt........................50

MUNSKÄNKEN NR 3 2021

3

Sardinien
Sardinien är en ö som ligger mitt i Medelhavet. Den har alltid varit av ett stort strategiskt intresse och därför ofta dominerats av stormakter som Kartago, Rom, Öst-Rom,
Genua, Pisa, Spanien, Österrike-Ungern och Piemonte. När Italien enades 1861 blev
kungen av federationen Piemonte-Sardinien även kung av Italien. Trots dominans
av stormakter under de senaste 2.700 åren har sarderna behållt mycket av sin kultur,
språk och traditioner. Sarderna påminner lite om Asterix och hans kamp mot romarna.
Text och foto: Måns Hallqvist
Sardinien är bergigt och kulligt med några
inslag av slätter. De dominerande bergarterna är basalt, kalksten och granit. Jorden
är mager och mineralrik. Alla dessa faktorer
är mycket gynsamma för att odla kvalitetsviner. Alla italienare drömmer om att
semestra på Sardinien med alla sina fantastiska stränder, kristalklara Medelhav, vacker
natur, god mat och goda viner. Gästfrihet
och vänskap är de viktigaste attributen för
sarderna. Undertecknad bor sedan 30 år på
Sardinien och jag vaknar varje morgon med
en ännu större kärlek till denna ö och dess
människor. Ön är en avfolkningsbygd med
en ekonomi som går på knäna men med
vinnäringen som ett lysande undantag.
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Vinhistoria

Konsten att göra vin är känd sedan länge på
Sardinien. Vid arkeologiska utgrävningar
har man hittat spår av vin och druvkärnor,
som fortfarande odlas och vinifieras. De
är 3.500 år gamla. Vin var redan då en
handelsvara som exporterades runt hela
Medelhavet. Troligtvis var det grekiska
handelsmän som tog med sig kunskapen
om vintillverkning från Östra Medelhavet,
Georgien och Libanon. Enligt forskare
var det vanligt under antiken att tillverka
oxiderade viner, som sedan späddes ut och
kryddades vid konsumtion. Flera av dem
tillverkas fortfarande och de är oxiderade
torra viner av sherry-typ som Vernaccia di

Carignanorankor hos Cantina Santadi

Oristano och Malvasia di Bosa Riserva.
Den moderna sardiska vinmakartraditionen föds med den legendariske Italienske
vinmakaren Giacomo Tachis. Han var
skaparen av vintypen ”Great Tuscany” i Bolgheri i Toscana. Vinet Sassiciaia var hans
skapelse och fick 1985 omdömet 100 poäng
av Winespectator i en provning där det
slog alla bordeauxviner. Därmed utropades
Sassicaia till världens bästa rödvin.
Denne geniale vinmakare visade att det
även gick att göra komplexa viner lämpliga
för lång lagring av sardiska druvor. Hemligheten var att återgå till antika odlingsmetoder såsom gobelet med låg avkastning.
Hans skapelse ”Terre Brune”, Carignano del
Sulcis Superiore DOC gav eko i vinvärlden.
Han var berömd för sina många one-liners
och en av de mest kända är följande: ”en
vinmakare kan bara förstöra vinet”. Med det
menade han att om druvråvaran är bra så
blir vinet gott. Enkelt men genialt!

Klimat

Sardinien ligger strategiskt mellan Europa
och Nordafrika. Södra Sardinien ligger bara
150 km från Tunisien och norra Sardinien
lika långt från den toscanska kusten. Norra

och södra Sardinien är åtskilda av bergskedjan Supra Monte med toppar som når
2.000 meter över havet. Södra Sardinien
är kanske Europas regnfattigaste provins
med årsnederbörder mellan 200-400 mm,
däremot har norra Sardinien mer normala
regnmängder.
Som många öar domineras Sardinien av
vindar. Vinden är en resurs som hjälper vinbonden genom att blåsa bort skadeinsekter
och ogynnsam luftfuktighet. Den dominerade vinden Maestrale (nordnordväst) ger
dessutom en behaglig sälta till vinet. Torrt
och blåsigt klimat är gynnsamt för ekologisk odling och många sardiska vingårdar
producerar ekologiska viner.
Sommartid är det mycket varmt och
man behöver inte titta i väderappen, ty
det regnar nästan aldrig under perioden
april-oktober.

Druvor

Det trevliga med de sardiska vinerna är det
stora utbudet av inhemska druvor. De är ofta
kloner av druvor som finns på andra ställen i
världen, men det finns också helt unika druvor. Blå druvor domineras av cannonau (grenache), carignano (carignan), monica (införd

av munkar från Camaldolese på 1000-talet),
bovale sardo (graciano), cagnulari (avlägsen
släkting till graciano) och bland de gröna
märks vermentino, nuragus, malvasia, nasco,
moscato och vernaccia di oristano.
Många har kommit till Sardinien under
den spanska dominansen (1323 – 1714)
medan andra fanns här redan när romarna
erövrade Sardinien år 200 f.Kr. Spanjorer
hade säkert med sig cannonau, carignano, bovale och cagnulari. Romarna fann
druvorna vernccia di oristano, nuragus och
nasco på Sardinien. Det finns ett antal
”vernaccior” i Italien, men de är inte släkt
utan namnet kommer från romarnas ”vernaculus”, vilket är latin och betyder ”druvan
från orten”.
Kuriosa är att det har kommit uppgifter
från International Society of Horticultural Sciences som visar att druvan bovale
sardo eller bovaleddu, är den kultförklarade
graciano som betraktas som en av världens
kanske mest spännande druvor. Den odlas
i relativt liten utsträckning i Rioja, men i
princip ingen annanstans i världen förutom
på Sardinien. Det är ingen slump att det var
Giacomo Tachis som låg bakom druvans
renäsans på slutet av 1980-talet.
…
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Vinområden

Vi kan dela in Sardinien i sex olika områden, som utmärker sig med olika mikroklimat, jordmåner, druvor och viner.

Cantina Siddura

Område 1

Gallura ligger i nordöstra Sardinien. Här
odlas den gröna vermentinodruvan, som
ger ett vitt vin som är fruktigt och mineralrikt med balanserad syra, behaglig sälta från
havsvindarna och en lätt bitter eftersmak.
Vermentino di Gallura är Sardiniens enda
vin med beteckningen DOCG. Dessa
delikata vita viner görs både som friska
unga fruktiga/blommiga/mineralrika aperitifviner och lite mer komplexa matviner
lämpade för lagring

SASSARI

2
NOURO
Cantina
Sedilesu

5
Vini Contini

Område 2

Barbagia med Mamoaida och Dorgali i det
inre Sardinien med bergsområdet Supramonte. Här odlas framförallt druvan cannonau och ger ett vin som är fruktigt med toner
av färska röda bär, eleganta tanniner, rund
kropp och behaglig lång eftersmak. Jordmånen är sandjordar med inslag av basalt, granit
och kalk. De olika klonerna av cannonau har
anpassat sig till de lokala odlingsförutsättningarna. De allra bästa förutsättningar finns
i byar såsom Mamoaida som ligger 600-1000
meter över havet där värmen under dagen
balanseras med svala nätter.

1

3

ORISTAND

1

CARBOMIA

4

CAGLIARI

Cantina
Santadi

Gallura

2

Barbagia med
Mamoaida och Dorgali

3

Parteolla och Marmilla

4

Sulcis

5

6

Valle del Tirso
Alghero och Bosa

Område 3

Parteolla och Marmilla på sydkusten i
närheten av huvudstaden Cagliari.
Gröna druvor: vermentino, nuragus, nasco
och moscato.
Blå druvor: cannonau, monica och bovale
sardo.
Det här är ett kulligt område som brukar
kallas Sardiniens Toscana. Den magra
sandjorden med inslag av kalk ger viner med
balanserad syra, fruktighet och mineralitet. Genom att styra upp druvodling och
vinifieringsprocess har man lyckats ta fram
toppviner på cannonau, nasco och bovale
sardo. Nya spännande viner har fötts genom
att vinifiera druvor som tidigare användes
till dessertviner typ nasco. Nu går de istället
till vita torra viner med lagringskapacitet.
Det torra klimatet med mycket sol och
kalkrika jordar ger också en finråvara till
passitoviner på druvorna moscato, nasco
och malvasia. De har en härlig doft av honung, torkad aprikos och örter från Medelhavets busklandskap,macchia mediteranea,
och lång fin eftersmak med perfekt balans
mellan sötma, alkohol och syra.

Område 4

Sulcis med Santadi i sydvästra Sardinien.
Detta är en regnfattig provins med magra
sandjordar. Här trivs den blå druvan
carignano nära Medelhavet och gärna i
sanddyner. Det finns många vinstockar av
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carignano som fortfarande växer på egen
rot (piede franco) då vinlusen inte trivs på
dessa magra sandjordar.
Hit kom vinlegenden Giacomo Tachis
i slutet av 1980-talet och skapade ett av
Sardiniens allra bästa viner: Terre Brune.
Carignano del Sulcis är ett vin som utmärker för sin kraftigt rubinröda färg och fina
doft av färska bär som björnbär och blåbär,
vanilj, lakrits och örtkryddor. I munnen
känner man en lång, mjuk och fyllig smak
med fin kropp och komplexitet.

Område 5

Valle del Tirso med byarna Cabras, Riola
Sarda och Tramatza på centrala västkusten.
Vanligaste grön druva är vernaccia och
blå är nieddera.
Utefter floden Tirso ligger Sardiniens
fruktträdgård på rika lerjordar. Här odlar
man sedan tusentals år de inhemska druvorna vernaccia och nieddera. Vernaccia
vinifieras till Vernaccia di Oristano DOC,
som är ett oxiderat torrt vin (jmf med sherry tillverkad med florteknik). Spanjorena
dominerade Sardinien under åren 1323 –
1714, kanske lärde sig vinmakare från Jerez
något om flortekniken av vinbönder från
Tirsodalen. Eller så var det tvärtom.
Vernaccia från Tirsodalen var en ex-

portvara redan under romarnas styre av
Sardinien. Idag har naturligtvis Vernaccia di
Oristano en begränsad marknad på grund
av ny teknik och nya dryckestrender. Sedan
15 år vinifieras vernacciadruvan även till vitt
vin med gott resultat.
Nieddera är en blå sardisk druva som är
basen i trevliga roséviner och intressanta
rödviner.

Område 6

Alghero och Bosa i nordvästra Sardinien.
Gröna druvor som odlas här är malvasia,
vermentino och torbato och blå druvor är
cagnulari med flera.
I det nordvästra hörnet av Sardinien dominerar de salta kraftiga nordnordvästliga
vindarna, maestrale. Den kalkrika jorden
har oftast stort inslag av fossiler och ger
delikata viner med balanserad syra. I den
medeltida lilla staden Bosa produceras ett
av Italiens första och minsta DOC-viner
Malvasia di Bosa Riserva, ett oxiderat
torrt dessertvin som görs med florteknik à
la sherry. Enligt legenden var det korsriddare på 1200-talet, som började producera
detta vin.
I Alghero görs även en sardisk ”prosecco”,
det vill säga ett friskt fruktigt bubbelvin på
druvan torbato.

Vinbesök

Vi ska besöka fyra vingårdar i fyra olika
områden. De tillhör Sardiniens och Italiens
toppvingårdar och får varje år italienska och
internationella pris och utmärkelser för sina
viner. Vi kommer att märka vinmakaren
Giacomo Tachis betydelse. I två av de fyra
vingårdarna verkar hans lärljungar och den
tredje har han själv verkat i. I den fjärde
har en familj tagit ett ordentligt avstamp i
traditionen.

Cantina Santadi område 4

Sydvästra hörnet av Sardinien kallas Sulcis
och namnet kommer från fenicierna. En
av deras allra viktigaste handelsstäder
i Medelhavet förutom Kartago låg här
och kallades ”Sulky”. Staden hade mer än
15.000 invånare för 2.800 år sedan.
I byn Santadi ligger en av Sardiniens allra bästa vingårdar: Cantina Santadi (www.
cantinasantadi.it). Det är ett kooperativ
med cirka 200 medlemmar och totalt 600
hektar druvodlingar. Här odlas carignano
(300 ha), vermentino (120 ha), monica,
cannonau, nuragus och med få inslag även
sangiovese och shiraz. Intressant är att 150
ha med carignano växer på ”piede franco”.
De magra torra sandjordar som sluttar ner
mot Medelhavet är idealiska för att odla
carignano och vinlusen finns inte här. Den
salta vinden (maestrale), låga årsnederbör-

den och 300 soldagar per år gör att skadeinsekter och sjukdomar oftast dör ”svältdöden”,
medan carignanodruvan kämpar mot alla
elementen och producerar en unik råvara till
några av Sardiniens bästa viner. Carignano
del Sulcis är ett DOC-vin och vinet finns i
tre klasser: DOC, DOC Riserva och DOC
Superiore. Intressant är att vinet finns i kostnadslägen från 5 - 50 Euro/flaska.
En viktig person för alla Sardiniens vingårdar är Antonello Pilloni. Han är ordförande för Cantina Santadi sedan 1976 och
vinbonde. Han lyckades med konststycket att
locka Italiens främste vinmakare Giacomo
Tachis att komma till Santadi och bygga upp
det som idag är en av Italiens mest respekterade vingårdar. Tachis jobbade åt familjen
Antinori i Toscana men de tillät honom att
ägna lördag och söndag åt Cantina Santadi.
Därigenom blev Cantina Santadi en förebild
för alla sardiska vingårdar.
Giacomo Tachis började genast förbättra
kvaliteten på råvaran genom att i största
möjliga mån återgå till odlingstekniken
alberello (gobelet), inventera druvbeståndet,
kvalitetsstyra medlemmarnas odlingar, modernisera vinifieringsprocessen och införa
lagring i barrique. Cantina Santadi var den
första vingården att använda franska ekfat i
tillverkningsprocessen på Sardinien. De har
idag 2.800 barriquer à 225 liter med fransk
ek. Tillverkningsprotokollet är idag samma

som Giacomo Tachis införde. Alla barriquer
rengörs med högtrycksånga var 4:e månad
för att ta bort de vinkristaller som avsätts
vid användandet. De kan hindra den viktiga
mikrosyretillförseln till vinet och utgöra
grogrunden för icke önskvärda dofter och
smaker.
Marken består av sandjordar med inslag
av skiffer, kalk, granit och basalt. De allra
flesta odlingarna har inte konstbevattning
och det beror på att det inte finns grundvatten att tillgå.
Cantinans allra bästa viner är Terre Brune Carignano del Sulcis DOC Superiore
(18 månader i nya barrique och 12 i flaska)
och Rocca Rubia Carignano del Sulcis
DOC Riserva (12 månader i barrique och
6 i flaska). De har abonnerat på utmärkelser
och priser under åren. Till allas vår stora
glädje importeras deras viner i Sverige av
Villa Aurum (villaaurum.se) och kan köpas
via privatimport.
Idag utgör president Pilloni ett fint
radarpar tillsammans med VD Massimo
Podda på Cantina di Santadi och tillsammans förvaltar de arvet efter Giacomo
Tachis. Cantinan kan besökas och är öppen
må-fre kl 10-13 och 14-17. Adressen till
vingården är Via Giacomo Tachis 14,
09010 Santadi. Marco tar hand om er om
ni går till vinbutiken (Punto vendita) och
…
frågar efter honom.

Ledningsgruppen på Cantina Santadi:
vinmakare Riccardo Curelli, VD Massimo
Podda, president Antonelli Piloni
och vinbonden Gianni Poeta
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Vinstockar hos Cantina Sedilesu i Mamoaida

Cantina Sedilesu Område 2

Den lilla bergsbyn Mamoaida (Barbagia)
i är Sardiniens Mecka för den blå druvan
cannonau. Detta är ett av Sardiniens mest
spännande terroirer. De cannonaudruvor
som odlas här är mycket åtråvärda bland
uppköpare. Sedan många år vinifieras nästan
alla druvor i byn. Bland 2.500 invånare
finns det 17 vingårdar i olika storlekar som
samarbetar i organisationen Mamojá (www.
mamoja.it) och deras dröm är att Mamoaida
skall bli lika berömt som Brunello i Toscana. Mamoaida har genomgått en fantastisk
förändring under de senaste 25 åren och
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blivit en metropol för vin och god mat.
Många döttrar och söner i förskringen har
vänt tillbaka till hembyn och öppnat trevliga
restauranger och vinbarer.
Den vingård som har gått i spetsen för
utvecklingen är den familjedrivna Cantina
Sedilesu (www.giuseppesedilesu.com) med
Salvatore Sedilesu i spetsen. Det intressanta
är att de producerar ekologiska viner inspirerade av biodynamisk odlingsteknik.
Vinmakare är broder Francesco. Han har
inte gått i skola hos Giacomo Tachis, utan
har sina läromästare i den egna familjen.
Han vill göra det vin hans förfäder alltid

gjort men med dagens kunnande. Största
delen av deras vinstockar är 50 – 80 år gamla
och växer i gobeletform. Vingårdarna ligger
på 600 – 1000 meter över havet och avkastningen är mycket låg men kvaliteten är hög.
De har flera gånger fått en av Italiens
högsta utmärkelser i ”The Espresso Wineguide” och i tidningen Gambero Rosso för
vinet Mamuthone Cannonau di Sardegna
DOC och Carnivale Cannonau di Sardegna Riserva DOC. Första utmärkelsen var
med årgång 2002 av Carnivale Riserva i
The Espresso Wineguide 2005. De är alla
100 % cannonau och filosofin i vintillverkningen är att i allra högsta grad bevara
råvarans egenskaper i smak och doft. Vinet
Mamuthone tillverkas traditionsenligt med
spontan jäsning och maceration i 15 dagar
i ståltankar. Därefter ligger vinet i stora
ekfat på 5.000 liter för mikrosyresättning. I
fallet med Carnivale Riserva, så macereras
det i stora ekfat på 20.000 liter i 25 dagar
och efter alkoholjäsningen lagras vinet på
små nya och gamla barriquer (225 liter).
Carnivale Riserva är det enda vinet som
lagras på barrique.
Salvatore Sedilesu är primus motor
och driver verksamheten tillsamamns med
hustru Mariella. Exporten sköts av Janny
van Baars-Patteri, en sommelier som har
hittat kärleken på ön. De har en omfattande
besöksverksamhet med provsmakning och
en restaurang. Råvarorna är alltid lokala och
oftast från familjens trädgårdsland.
Cantinan är öppen måndag – fredag kl 10
– 17. Naturligtvis blir alla alltid bemötta med
sardisk gästfrihet oberoende av ankomst.

Vernacciatunnor

Cantina Contini Område 5

Gårdens vinmakare Pietro Cella har varit
lärjunge till Giacomo Tachis och under
12 år arbetade de tillsammans på Cantina Santadi. Pietro Cella är idag en av
Sardiniens främsta vinmakare och han
verkar för att göra nya moderna viner
med avstamp i traditionen.
En av hans skapelser är ett av Sardiniens allra populäraste aperitifviner
”Karmis”. Basen är vernaccia (80 %) med
inslag av vermentino (20 %). Det är ett
friskt vitt vin med doft av färska exotiska
frukter med inslag av örter och en fyllig

behaglig smak av honung, citrusfrukt och
en lätt bitterhet. Vinet är en riktig kioskvältare här på Sardinien.
Även den den andra lokala druvan
nieddera (ursprunglig sardisk blå druva)
har Piero Cella studerat och tagit fram ett
spännande rött vin med lagringskapacitet:
I Giganti. Druvblandningen är nieddera
med inslag av den lokala druvan caddiu.
Vini Contini (www.vinicontini.com)
är en av Sardiniens allra äldsta vingårdar.
Den grundades 1898 och drivs idag av 5:e
generationen i familjen Contini. Mauro
ansvarar för vinet och kusin Alessandro
Kastanjefat med
vernacciavin
under flortäcke

sköter administration och försäljning.
De första 75 åren tillverkade familjen
Contini endast Vernaccia di Oristano. Idag har de lyckats frigöra sig från
vernacciaberoendet och har ett brett
sortiment viner av vernaccia, nieddera,
vermentino och cannonau. De har också
börjat ställa om till ekologisk odling
och har idag två ekologiska viner i sitt
sortiment.
Naturligtvis drömmer kusinerna Contini om att deras vernaccia ska bli något
av vad Tio Pepe är för sherry och därför
fortsätter de med produktionen av den
druvan. Kusin Alessandro Contini bjöd
in undertecknad i lagringsrummet för
Vernaccia i markplanet för några år sedan. Där finns det halvfyllda kastanjefat
av olika storlekar med vinytan täckt med
florjäst. Det intressanta är att lokalens
temperatur följer årstiderna och fönstren
står alltid öppna. Vintertid är det 10-15
grader och sommartid 35. Trots detta
blir vinet bara bättre för varje år som går.
I det minsta fatet fanns det Vernccia
di Oristano, som hade skördats 1938.
Vi provsmakade och det var sensasionellt bra. Detta fortfarande spänstiga vin
med fin doft av hasselnötter, valnötter,
honung hade en lång eftersmak och var i
perfekt balans med mineralitet och sälta.
Continis vinbutik är öppen må-fre
kl 10-13 och 15-18.
Vini Continis viner importeras i Sverige av munskänken och vinentusisten
Carl-Magnus Hedin genom ”Carliot –
Fine Wine Imports” (www.carliot.com). …
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Vinbonde bland sina vinstockar med originalrot (piede franco)

Cantina Siddura i Gallura

De magra jordarna med stort inslag av
granit i Gallura är perfekta för att odla
druvan vermentino och att producera ett
mycket spännande mineralrikt Vermentino
di Sardegna DOCG.
En av de allra mest spännande vingårdarna här är Cantine Siddura (www.siddura.
com). Vinmakaren har det okventionella
namnet Dino Dini och han har varit en av
Giacomo Tachis elever i Cantina Santadi.
Där lärde sig Dino grunderna och det var
noggrannhet, respekt för naturen och friska
druvor. Cantina Siddura grundades 2002
av de goda vännerna Massimo Ruggero
och Nathan Gottesdiener. På dessa få år

Typisk sardisk kust orörd natur.
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har Siddura blivit en av Sardiniens ledande
vingårdar med många nationella och internationella utmärkelser. Flera av deras viner
har fått 94 poäng av Decanter.
De producerar vermentino, cannonau,
carignano, cagnulari och sangiovese. Intressant med sangiovese är hur den druvan kom
till Gallura. Gallura är ett av Europas centrum för korkindustri och miljoner flaskor
med kvalitetsviner ute i i världen har sardisk
kork. När de sardiska korkodlarna åkte till
Toscana i början av förra seklet för att sälja
sin skörd, så stötte de på sangiovese. De
tyckte om vinet och tog med sig sticklingar
hem. De trivdes utmärkt i Gallura och idag
ingår sangiovese i vinet Tirós som är en Su-

per Sardo (jmfr Super Tuscan). Ett mycket
intressant vin med lagringskapacitet.
Deras allra bästa viner finns i Systembolagets beställningssortiment. Spèra Vermentino di Sardegna DOCG, Maia Vermentino
di Sardegna DOCG, Eréma Cannonau di
Sardegna DOC och Fóla Cannonau di Sardegna Riserva är mycket intressanta viner.
Cantina Siddura har öppet för besök
må- fre kl 10-13 och 14-17.
Om någon läsare skulle vilja ställa en
fråga till artikelförfattaren (boende på Sardinien sedan 1992), är ni hjärtligt välkomna
att göra det på mail (slcab@mittimedelhavet.se). Vi ses på Sardinien!

Smaka på Sardinien
Sardinien är inte särskilt väl företrätt på
Systembolaget. I fasta sortimentet finns
bara två viner, det vita Primo Bianco och
det röda Cannonau di Sardegna Riserva. Tillfälligtvis finns också just nu 2017
Montessu, ett vin som bolaget köpt in 6000

flaskor av. Vinerna till den här temaprovningen är därför till största delen hämtade från beställningssortimentet där det
i nuläget finns ett drygt dussin viner att
botanisera mellan.
Ulf Jansson

Vita viner

2019 Monteoro
Sella & Mosca, Vermentino di Gallura
Superiore
83881, 149:Vermentino di Gallura är Sardiniens enda
DOCG och ligger i öns nordöstra del.
Även här har Sella & Mosca vingårdar och
man odlar förstås vermentino. Vinet är
jäst i ståltank och har lagrats 4 månader på
jästfällningen.
Bra doft med äpple, persika, honungsmelon, gula russin och lite citrus. Mer än
medelfyllig, torr, fruktig smak med bra attack, gott mittparti med rund kropp, behärskat stram syra, utmärkt längd med sammansatta toner och påtagligt varm avslutning.

2018 Primo Bianco
Mesa, Vermentino di Sardegna
2575, 99:Vindistriktet Vermentino di Sardegna omfattar hela Sardinien. Druvorna till det här
vinet kommer från Sulcis Iglesiente i sydvästra delen av ön. Cantina Mesa omfattar
78 hektar och har en bred produktion. För
det här vinet har druvorna skalmacererats
i 12 timmar innan pressning och jäsning.
Därefter har vinet lagrats en kortare tid i
ståltank.
Utvecklad, lite avrundad doft med gula
äpplen, päron, melon och lite citrustoner.
Torr, fruktig smak med uppstramande
syra, schysst längd och småvarm avslutning. Rättframt instegsvin.
2019 Cala Reale
Sella & Mosca, Vermentino di Sardegna
78839, 139:Firma Sella & Mosca startades 1899 av
ingenjören Sella och advokaten Mosca,
båda från Piemonte. Sitt säte har man i
Alghero i nordvästra delen av Sardinien
där firman har ett toppmodernt vineri
och omfattande vinodlingar till sin breda
produktion. Cala Reale är jäst och lagrat
några månader sur lie i ståltank.
Avrundad doft med gula äpplen,
persika och citrus. Torr smak med mjuk
inledning, sammansatta toner i mittpartiet, tilltagen längd, lite avrundad syra och
gott slut.
2019 Terre Fenicie
Sardus Pater, Vermentino di Sardegna
70874, 139:Firma Sardus Pater grundades 1949 och
har sitt sin hemvist på ön Sant’Antioco
strax utanför Sardinens sydvästra hörn.
Produktionen är stor och man köper
druvor av 200 kontraktsodlare. Druvorna
till det här vinet har kallmacererats innan
pressning för att sedan jäsas i ståltank vid
låg temperatur. För att behålla fräschören
har vinet inte jästs malolaktiskt.
Doft med mogna gula frukter som
persika, gula plommon och honungsmelon. Medelfyllig, torr, fruktig smak med
rätt nyanserade aromer, inlindad syra och
riktigt bra längd.

2016 Spèra
Siddùra, Vermentino di Gallura
76361, 163:Siddùra är en ung vinfrma grundad 2008
och Gallura i nordöstra Sardinien är hemmaplan. Här har man 37 ha vinmark med
vermentino, cannonau, cangulari, cabernet
sauvignon och sangiovese samt ett toppmodernt vineri.
Utvecklad och avrundad doft med persika,
gula plommon, päron, gula russin, lite fat och
mineral. Medelfyllig, torr, utvecklad och ganska komplex smak med spänstig, fint avvägd
syra, utmärkt längd och ren, lagom stram
avslutning med fin mineralsälta. Utmärkt.

Rosévin

2019 Alghero Rosato
Sella & Mosca, Alghero Rosato
74271, 109:Det här vinet är huvudsakligen gjort på sangiovese som kompletterats med ”inhemska
druvor”. Det har jäst i ståltank och därefter
lagrats en kort tid däri innan buteljering.
Fruktig doft med röda bär som smultron
och hallon i tonerna. Fruktig smak med pigg
början, antydda tanniner, frisk syra och bra
längd. Okomplicerat.

Röda viner

2018 Cannonau di Sardegna Riserva
Sella & Mosca, Cannonau di Sardenga
2004, 129:Cannonau är den stora rödvinsdruvan på
Sardinien och används till både instegsviner
och ambitiösa lagringsobjekt. Det här vinet

är jäst i ståltank och har därefter lagrats två
år varav 12 månader i ekfat.
Öppen och utvecklad doft med inslag av
röda och mörka bär, körsbär, fat och choklad.
Drygt medelfyllig, fruktig smak med bra
attack, sammansatt mitt med god kropp,
måttliga tanniner, fin syra och fast slut med
liten fatbeska. Bra instegsvin.
2017 Nur
Sardus Pater, Carignano del Sulcis
70874, 139:Ett till vin som odlats på ön Sant’Antioco. Där växer mycket carignano i låglänta
sandiga vingårdar och rankorna står för sig i
gobeletform. Det handlar om riktigt gamla
vinrankor och genomsnittsåldern på dem är
runt 70 år.
Rätt utvecklad doft med blåbär, slånbär,
björnbär, örter, fat och mörk choklad. Drygt
medelfyllig smak med avrundad inledning,
uppstramande mittparti med trevligt robusta
tanniner, bra intensitet, god syra och varm
avslutning med kryddor och fat. Personligt.
2017 Montessu
Agricola Punica, Isola dei Nuraghi
95424, 159:Agricola Punica är en ung vinproducent
grundad 2002 med ambitionen att göra
viner av hög internationell klass av sardiska
druvor. Idé- och rådgivare var Giacomo
Tachis, Italiens mest ansedda vinmakare. Det
här är Punicas instegsvin och druvorna har
hämtats från firmans vingårdar i sydvästra
Sardinien. Varje druvsort har vinifierats för
sig och sedan blandats varefter vinet lagrats
12 månader i ekfat.
Utvecklad doft med inslag av blåbär,
slånbär, plommon, fat och kryddörter.
Medelfyllig, utvecklad och sammansatt smak
med ganska torra tanniner, balanserad syra
och god intensitet. Carignan med tillsats av
cabernet franc, cabernet sauvignon, merlot
och syrah. 6000 fl.
2016 Tanca Farrà
Sella & Mosca, Alghero Rosso
78841, 189:Det här vinet är gjort av cabernet sauvignon
kompletterad med traditionella sardiska
druvsorter. Efter jäsning har vinet lagrats ett
år i barriquer av fransk ek och därefter några
år i flaska.
Utvecklad doft med svarta vinbär och
andra mörka bär, örter, fat och mörk choklad.
Mer än medelfyllig, utvecklad och komplex
smak med bra attack, brett, strukturerat
mittparti med tydliga, mogna tanniner, fin,
ren syra, utmärkt längd och fast slut. Inte
utan elegans.
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Bertram-Baltes
– TYSK VINGÅRD MED KVINNLIG TRONFÖLJD

År 1910 grundades föregångaren till dagens vingods Bertram-Baltes i Ahrdalen i
Tyskland. Men vinodling fanns i släkten även tidigare, dock inte under eget namn
utan man var då medlem i ett kooperativ. Från början fanns även rum för turister
och ett litet värdshus där viner serverades. Vinarealen var under många år liten,
maximalt tre hektar och fokus låg på röda viner.
Text: Mikael Propst
Foto: David Weimann
– Mina morföräldrar trodde att de skulle
vara den sista generationen, eftersom det på
den tiden inte var vanligt att kvinnor övertog en vingård. Och när sedan ytterligare
bara två dotterdöttrar kom, tänkte de att
då slutar familjetraditionen. Men också nu
fortsätter den, säger Julia Bertram som har
varit den drivande på senare år tillsammans
med sin mamma och moster.
Vindistriktet Ahr ligger strax söder om
Bonn och följer floden Ahr under 24 kilometer innan den flyter ut i Rhen. Vingården
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har två fast anställda och i övrigt arbetar
familjen här, förutom Julia, maken Benedikt
Baltes, mamma Andrea och pappa Walter
samt moster Ricarda Sebastian och morfar
Ernst Sebastian.
Beroende på årstid så anställer man
10 - 20 säsongsarbetare från regionen:
hemmafruar, studenter, sommelierer och
pensionärer. Tillsammans med sin man
Benedikt, som klev in i verksamheten först
under våren 2020, leder Julia arbetet och de
två har också önologkompetens. Det

gemensamma arbetet med vingården har
även lett till att man bytt namn från Weingut Bertram till Weingut Bertram-Baltes.

Omställning

I dag har man sju hektar med vinrankor och
producerar 40 000- 42 000 flaskor vin per
år. Förra året blev det dock betydligt mindre. Största exportländer är Norge, Sverige,
Danmark, Holland, Belgien och USA.
– Mängden vin är blev mycket liten på
grund av torkan men kvaliteten är på topp

Branta vingårdar i Ahrdalen

– det är det viktigaste. Skörden gick också
mycket bra: kompakt och snabbt. Vi har
dessutom medvetet minskat uttaget för att
avlasta rankorna och säkerställa den bästa
kvaliteten, säger Julia.
Genomsnittligt är avkastningen omkring
50 hektoliter per hektar, men för lägesvinerna omkring 30 - 35 hektoliter. För vinet
”Handwerk” är uttaget uppåt 65 hektoliter
per hektar. Alla druvor skördas för hand.
– Vi arbetar ekologiskt på hela vingården
och från och med den kommande säsongen
också biodynamiskt. För oss betyder det
helt enkelt det hållbaraste och naturligaste
vinodlande man kan bedriva. På de branta
lägena längs Ahr är det nästan uteslutande
bara handarbete som är möjligt. Därför
har vi alltid arbetat mycket medvetet. Men
för oss var det viktigt att gå ett steg längre
för att kunna hantera rankor och marker i
samklang med naturen.

Permakultur

– Vårt långsiktiga mål är att få en sorts permakultur (av PERMAnent agriKULTUR)
i vingården. De första försöksgårdarna finns
redan liksom de tillhörande fårhjordarna
som betar bland rankorna sedan ett år tillbaka. Nu funderar vi också på att ansluta oss
till ett förbund som till exempel Demeter.
Men vi får först på årgång 2021 trycka ”ekologiskt” på etiketten. Omställningen var inte
särskilt stor för oss, fortsätter hon.
– Och i källaren har vi från början arbetat

100 procent ekologiskt. Skyddet för plantorna i vingården var tidigare inte ekologiskt,
eftersom vi använde systemiska medel. Men
utslagsgivande för att druvorna hölls sunda
var att vi på grund av de branta lägena gjorde
mycket för hand med noggrant arbete med
bladen.
Julia resonerar också kring begreppet
biodynamiskt och att det för dem innebär en
total insats; inte bara jobba med monokultur
utan istället med en stor artdiversitet. Och
att använda dynga från fåren som betar det
gröna i vinbergen.
– Målet är en vinodling i samklang med
naturen. Naturligtvis förblir vinodling alltid
kultur, men det ska vara så harmoniskt och
naturligt som möjligt, säger Julia.
På frågan om vilken utmaning som är
störst kommer det förväntade svaret:
– Klimatförändringarna och de därmed
större extrema väderhändelserna: hagel,
kraftigt regn och torka.

Vingårdar

Julia ger en utförlig beskrivning av de olika
lägena och förutsättningarna för vinerna.
Neuenahrer Sonnenberg har löss- och
lerjord med de äldsta frühburgunder-rankorna i dalen, över 50 år gamla. Det ger kryddiga
viner som inte är helt typiska för denna
druvsort.
Dernauer Hardtberg som består av en
blandning av ”grauwacke” (sandsten med hög
andel av bland annat fältspat) och skiffer, l
igger relativt högt och är därmed alltid något
kyligare vilket ger rätlinjiga och strama viner.
Dernauer Pfarrwingert är hjärtat av
Hardtberg med övervägande skiffer och
de brantaste lägen där vinerna blir något
parfymerade och mycket lättfotade.
Ahrweiler Rosenthal är det bästa läget i
Ahrweiler och har förvittrad sandstensmark
med kvartsinslag. Namnet anger karaktären:
mycket fruktbetonad med blommiga och
florala toner.
…
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Marienthaler Trotzenberg är ett av de
brantaste lägena och har skiffer med kvartsådror och över 50 år gamla spätburgunderrankor. Vinerna är en bra kombo av sälta
från skiffern och saftiga fruktaromer.
Mayschoßer Mönchberg har branta terrasslägen som är mycket präglade av skiffer,
distriktstypiskt med rökighet från skiffer och
mörk fruktaromatik.
Dernauer Goldkaul är också ett brant
terrassläge i en liten sidodal till Ahr helt
riktad mot söder. Blandning av ”grauwacke”
och skiffer. Spätburgundervinerna härifrån är
fina och eleganta.
Genom rötterna från mina föräldrarnas
verksamhet så har vi mycket goda lägen med
gamla rankor. Alla lägen är naturliga branter
och rankorna är äldre än 38 år, säger Julia.

grepp. Mycket hemligt naturligtvis! I dag är
bunkern, förutom ett 200 meter långt museum helt borta. På vinberget påminner dock
fortfarande ventilationsrör, som mynnar ut
mellan rankorna, om den nästan 12 kilometer långa och vitt förgrenade tunnelsystemet.

- Hur ser er försäljning ut i Sverige?

– I Sverige har vi funnit en underbar partner
i Handpicked Wines. Vi uppskattar hela

teamet och är mycket nöjda med samarbetet. Våra svala och filigrana burgunder
passar mycket bra till det nordiska köket och
svenskarna har en mycket god kunskap om
spätburgunder från kyliga klimat. Utöver det
är Sverige för oss verkligen ett fint land, så
mycket ursprunglig natur och mycket vänliga
människor. Under de kommande åren planerar vi säkert en eller annan semester där,
säger Julia Bertram avslutningsvis.

Vinifikation

- Vi gör först en kallmaceration under cirka
tre dagar. Därefter jäser vinerna spontant
och efter sju – tio dagars skalkontakt dras
musten av efter en elegant och fin extraktion.
För jäsningen använder vi ståltankar.
För oss är det generellt viktigt att arbeta
naturligt och skonsamt i källaren. Därför
sätter vi inte till något till vinerna förutom
en liten mängd svavel. Vi gör ingen klarning,
vinerna ligger bara i våra tyska ekfat och
buteljeras utan filtrering.
- Vi gör mycket svala, filigrana och
eleganta spätburgunderviner. Våra viner ska
tilltala genom en lätthet parad med stor
komplexitet, inte bara i nuet utan också efter
några års mognad.

- Vilka är dina drivkrafter
för att jobba med vin?

– Vin är för mig ett stycke hembygd fyllt på
flaskor. Varje flaska är individuell och berättar en historia: om marken, om mikroklimatet, om årgångstypicitet och människorna
runtomkring. Detta gör det mycket speciellt
för mig. Förutom det så älskar jag möjligheten att konservera ett helt års arbete i flaskor.
Jag är säker på att vi inom några år gemensamt med vår son kommer att öppna några
flaskor vin och då prata om det årets egenheter, istället för att bläddra i ett fotoalbum.

- Vad är det bästa med att arbeta med vin?
– Arbetet i och med naturen och att ledsaga
en produkt av växter hela vägen till kunden.
I inget annat yrke har man på så många sätt
möjligheten av följa en produkt.
Våra vinberg har nästan alla en anekdot att
berätta. Historiskt mycket intressant är att
den tidigare regeringsbunkern löper under
Dernauer Hardtberg.
När Bonn fortfarande var huvudstad (i
Västtyskland) och regeringen var stationerad
där byggde man under det kalla kriget den
här bunkern i händelse av ett atombombsan-
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Spätburgunder med klass

Bertram-Baltes rödviner är både spännande och mycket välsmakande. De har en bra
balans när det kommer till fräsch fruktighet, nedtonad ekfatskaraktär och komplex
aromatik. Vingården använder till största del 600-liters tyska ekfat och till viss del även
1.000- och 1.200-liters fat. Samtliga viner ligger 15 - 18 månader på faten. Vi provade
sex viner.
Vi börjar med 2017 Handwerk Spätburgunder som är det ljusaste och lättaste i
samlingen. Detta har en klar rubinröd färg. Doften är rökig och rostad vilket inledningsvis dominerar intrycket. Smaken är fräsch av röda bär, mogna hallon och lingon i
avgången.
2018 Ahrweiler Spätburgunder är ett ”ortswein”. Utseendet är klart och rubinfärgat.
Här finns en doft av moreller och toner av örtkryddor och salmiak. Smaken är torr,
sträv, ändå saftig och fräscht björnbärig med markerad syra, en antydan till jaffaapelsin
samt lång eftersmak.
Outsidern i sextetten är lägesvinet 2018 Sonnenberg Frühburgunder som är gjort
på en mutation till pinot noir-druvan och som mognar tidigt, därav namnet ”früh”.
Utseendet är violett-rubinrött och klart. Doften är kryddig, med toner av mörka bär
och lakrits. I gommen hittar vi fruktiga mörka bär, blåbär och en elegant och angenäm
syra. Något mindre strävt än övriga men svårt skilja från spätburgunder/pinot noir.
Provningen av övriga utvalda lägesviner inleds med 2018 Dernauer Hardtberg
Spätburgunder. Vinet har en klar, mörkröd färg och doftar ”skiffer”. Smaken är torr,
mineralisk, fylld av björnbär och moreller och med lingon i den långa avslutningen.
2018 Ahrweiler Rosenthal Spätburgunder bjuder på en tungt rökig doft med toner
av mörk choklad, tobak, kaffe och enbär. Smaken är torr och sträv med väl integrerad
syra och toner av mogna lingon, jordgubbar, enbär och kaffe. Ett exklusivt vin med
mycket lång eftersmak.
Dyrast i sällskapet är 2018 Marienthaler Trotzenberg Spätburgunder för 38 euro
i Tyskland. Vinet är fylligt, rubinrött och klart med en rökig doft av tobak och kaffe. I
gommen bjuds en rökknäckig ton, saftiga moreller och andra mörka bär samt en lång
eftersmak med blommig avgång.

vinjournalen

Godbitar i maj
Det är en bred samling nya viner som släpps på Systembolaget nu
under maj månad. Nästan alla typer är representerade: mousserande,
vita både söta och torra viner, roséer, röda och förstärkta. Det är bara
den orangea som saknas.
I den förstnämnda kategorin kommer tre trevliga viner upp på
Systemets hyllor, en champagne och två engelska bubbel. Kvaliteten
är genomgående hög och sen är det i mycket en smaksak vilken sida
av kanalen som man gillar bäst; Hervé Dubois’ mogna Blanc de
Blancs Spécial från 2012, Exton Parks Blanc de Noirs eller Nyetimber Blanc de Blancs.
Bland de vita torra vinerna hittar vi ett trevligt par från Domaine
Weinbach i Alsace, 2019 Gentil du Clos des Capusines och 2019
Les Terres du Prince Pinot Blanc. I distriktet gör man mestadels
sortrena viner och står det till exempel ”Riesling” på etiketten så
består vinet i flaskan enbart av riesling. Står det däremot ”Gentil” på
etiketten betyder det att vinet är en blandning av olika druvsorter.
Dock måste vinet bestå av minst 50 % riesling, muscat, pinot gris
och/eller gewürztraminer. I Weinbachs nu aktuella Gentil 2019
ingår inte mindre än sju druvsorter: riesling, gewürztraminer, pinot
gris, pinot auxerrois, chasselas, pinot blanc och muscat. Så har vinet
också en tilltalande komplexitet.
På Weinbachs andra vin kan vi avläsa Pinot Blanc på etiketten
men inte heller här är innehållet sortrent. Vinet består förutom
pinot blanc även av auxerrois och det är fullt tillåtet enligt distriktets bestämmelser. Så är också kombinationen av de två druvorna
ganska vanlig i Alsace där den slankare och lite syrligare pinot blanc
kompletteras av den rundare och lite kryddigare auxerrois. Även här
kan man alltså tänja lite på gränserna.
Det är trist att söta viner har en sådan tynande efterfrågan.
Vinerna är många gånger riktigt storslagna men har svårt att finna
plats. Den här månaden släpps fem viner som alla har sin karaktär,

från den lätta och fräscha Moscato d’Asti via halvsöta Vouvray
Demi Sec till Zind-Humbrechts Vendange Tardive och sauternen
Château Guiraud för att rundas av med österrikiska Krachers Red
Roses Beerenauslese. Efterrätt någon?
Så är det dags för en ny rosévinssäsong igen och Systemet har som
vanligt bullat upp med en hel del nya viner. Jag har provat utbudet i
sådär 30 år vid det här laget och vinerna har oftast varit totalt ointressanta. Men de senaste åren har det skett en stegvis förbättring på
rosésidan. En ökad efterfrågan bland vinkonsumenter världen över
har triggat vinproducenterna att lägga mer omsorg på roséerna vilket
i sin tur gett fler uttrycksfulla viner. Den här månadens viner visar
på en bred variation, allt ifrån Breuers eleganta GB Spätburgunder
och snygga byggda Camissa Rosé, till komplexa och välstrukturerade By.Ott och Guigals kraftfulla Tavel. Det har blivit dags att ta
rosévinerna på allvar.
På den röda sidan kommer en trio intressanta nebbioloviner.
Dock inte från Piemonte som är det vanliga utan från Lombardiet. I Valtellina, sådär tio mil norr om Milano och nära gränsen
till Schweiz, odlar man nebbiolo, här kallad chiavennasca, i ofta
svindlande branta vingårdar. Området har fyra deldistrikt, Sasella,
Valgella, Grumello och Inferno. Möjligen är det mest känt för sin
viner av torkade druvor som likt amarone ofta har höga alkoholhalter. Här handlar det dock om viner av färska druvor.
Vinerna har fått lite ålder på nacken och det har gett trevligt utvecklade karaktärer. Redan det yngsta vinet 2015 Rupestre Sassella
har ett ganska moget uttryck med bra nyansering och balans. 2013
Sassella Riserva har kommit lite längre och är lite komplexare medan 2008 La Spia Valtellina är färdigt för korkskruven. Den som till
äventyrs gärna slänger in en nebbiolo från Piemonte för jämförelsens skull bör välja något med ålder.
Ulf Jansson

Nya viner i maj
Mousserande viner
17
=
479:-

13,5
=
179:-

14,5
=
199:-

2012 GC Blanc de Blancs Cuvée Spéciale
Hervé Dubois, Champagne, Frankrike
93557, Vintrio Vin
Öppen och utvecklad doft med äpple, persika, bröd, citrus
och mineral. Torr, utvecklad smak med gräddmjuk mousse,
utmärkt längd med komplexa toner, fin, balanserad syra och
rent, gott slut. Tilltalande vin av chardonnay. 480 fl. 11/5.
2019 Tête Nat
Les Têtes, Loire, Frankrike
90403, Panache Sweden
Öppen, lite utvecklad doft med toner av äpplen och andra
gula frukter. Torr, fruktig smak med god, krämig mousse, bra
längd med sammansatta toner och balanserad syra. Vin av
sémillon, len de l'el och mauzac. 2400 fl. 18/5.
2018 Vouvray Plaisir
Domaine Careme, Loire, Frankrike
93578, Panache Sweden
Öppen och utvecklad doft med äpple, päron, kvitten, honung och mineral. Torr smak med fruktig början, nyanserad
mitt med riktigt bra längd, balanserad syra och gott slut
med mineral. Rätt elegant vin av chenin blanc. 2400 fl. 4/5.

13
169:-

2020 AA Aus PetNat Rosé
Alta Alella, Spanien
91328, The Wine & Spirits Collective
Purung doft med toner av röda bär och röda äpplen. Torr,
ung, fruktig smak med krämig mousse, balanserad syra och
skaplig längd. Bubbel av monastrell. 1500 fl. 11/5.

16
=
369:-

Exton Park Blanc de Noirs
Exton Park, Storbritannien
95524, Provinum
Utvecklad doft med nyanser av röda bär, röda äpplen, citrus
och mineral. Torr, fruktig smak med god, krämig mousse,
nyanserade aromer med bra intensitet, ren, balanserad syra
och gott slut med inslag av mineral. 2520 fl. 11/5.

17
619:-

2013 Nyetimber Blanc de Blancs
Nyetimber, West Sussex, Storbritannien
93282, Swedish Brand
Utvecklad doft med inslag av äpple, vit persika, citronskal,
bröd och mineral. Medelfyllig, torr, utvecklad och komplex
smak med gräddmjuk mousse, bra balans med ren, fin syra,
utmärkt längd och rent slut med inslag av mineral. 480 fl. 11/5.
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Vita torra viner
14
+
149:-

2020 Lodge Hill Riesling
Jim Barry, Clare Valley, South Australia, Australien
93102, Wine Affair
Öppen, ung, fruktig doft med gröna äpplen, lime, vit persika
och lite petroleum. Medelfyllig, torr, fruktig och nyanserad
smak med bra syra, riktigt fin längd och rent slut. Druvtypiskt. 4800 fl. 11/5.

15
=
249:-

2019 Mangan Vineyards Sauvignon Blanc
Cullen Wines, Margaret River, Western Australia,
Australien
92718, Provinum
Fruktig doft med inslag av gröna äpplen, svartvinbärsblad och
lite örter. Medelfyllig, torr, fruktig smak med lite kantig syra och
bra intensitet i aromerna. Rättframt och druvtypiskt. 480 fl. 25/5.

15
=
269:-

2019 Amber Sauvignon Blanc Orange
Cullen Wines, Margaret River, Western Australia,
Australien
93563, Provinum
Fruktig doft med svartvinbärsblad, fläderblom, gröna
äpplen och lime. Medelfyllig, torr, fruktig och nyanserad
smak med bra balans med mogen syra och riktigt fin längd.
Druvtypiskt. 240 fl. 25/5.

15
+
199:-

2019 Gentil du Clos des Capucins
Domaine Weinbach, Alsace, Frankrike
95637, The Wineagency
Fruktig doft med äpple, persika, lätta kryddtoner, mineral
och citron. Medelfyllig, torr, god, fruktig smak med bra
attack, komplext mittparti med välbalanserad syra, utmärkt
längd och rent, gott slut. Cuvée av riesling, gewürztraminer, pinot gris, pinot auxerrois, chasselas, pinot blanc och
muscat. 2400 fl. 4/5.

16
=
329:-

2019 Les Terres du Prince Pinot Blanc
Domaine Weinbach, Alsace, Frankrike
93425, The Wineagency
Öppen, fruktig doft med gula äpplen, persika, aprikos, citrus
och en lätt kryddighet. Medelfyllig, torr, fruktig, rättfram
smak med sammansatta toner och bra intensitet, lagom
stram syra och rent, gott slut. Cuvée av pinot blanc och
auxerrois. 240 fl. 4/5.

16
+
299:-

2019 Brocard Chablis Vaillons Premier Cru
Jean-Marc Brocard, Chablis, Bourgogne, Frankrike
96141, Johan Lidby Vinhandel
Öppen, fruktig doft med grönt äpple, persika, aprikos,
mineral och gul citrus. Torr, fruktig smak med bra början,
nyanserad mitt med utmärkt längd, balanserad syra och
rent, gott slut med mineralkaraktär. 3000 fl. 25/5.

17
=
1199:-/
1500 ml

2008 Chablis Grand Cru Les Clos
Jean-Marc Brocard, Chablis, Bourgogne, Frankrike
93339, Johan Lidby Vinhandel
Utvecklad doft med gula äpplen, persika, torkad aprikos,
smör, citrustoner och mineral. Medelfyllig, torr, mogen och
komplex smak med bra syra, lätt sälta, ordentlig längd och
en hel del mineral i avslutningen. Extrapoäng för mognadskaraktären. 200 fl. 4/5.

15
=
289:-

2018 Pouilly-Fuissé La Roche
Maison Rijckaert, Bourgogne, Frankrike
93344, Johan Lidby Vinhandel
Smått utvecklad doft med persika, gula äpplen, citrus, fat
och mineral i djupa toner. Medelfyllig, torr, fruktig smak
med komplexa toner, balanserad syra, mycket bra längd och
avrundad avslutning med inslag av mineral. 840 fl. 4/5.

16
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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

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.
Provare butiksviner:
Peter Axelsson
Ulf Jansson
Johan Tarmet

Symbolerna

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

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

13,5
199:-

2019 Bastingage
Terre de l’Elu, Loire, Frankrike
91269, Gullberg by Stockwine
Avrundad doft med inslag av äpple, päron, citron och mineral.
Medelfyllig, torr, utvecklad och sammansatt smak med balanserad syra och schysst längd. Vin av chenin blanc. 840 fl. 11/5.

14
259:-

2019 Clos Cibonne Cuvée Caroline
Tibouren, Côtes de Provence, Frankrike
93050,
Doft med äpple, persika, bär, mineral och örter. Medelfyllig,
torr, fruktig och nyanserad smak med milda syror och bra
längd. 11/5.

16
429:-

2019 Condrieu Les Grandes Chaillées
Domaine du Monteillet, Rhône, Frankrike
92212, Clos Probus
Avrundad doft med persika, torkad aprikos, mild citruston,
lite fat, mineral och blommor. Medelfyllig, torr, rik och rund
smak med god kropp, mild syra, utmärkt längd och varm, lätt
pepprig avslutning. Druvtypiskt vin av viognier. 120 fl. 4/5.

14
=
195:-

2018 Bisci Vigneto Fogliano
Bisci, Verdicchio di Matelica, Marche, Italien
93515, Picky Drinks
Lite utvecklad doft med gula äpplen, gula plommon och
citrus i tonerna. Torr, utvecklad och rätt nyanserad smak
med fin syra, bra balans och oantastlig längd. 2400 fl. 4/5.

14
=
179:-

2019 Roero Arneis
Cascina Luisin, Piemonte, Italien
93516, Panache Sweden
Lite utvecklad doft med gula äpplen, gula plommon, persika och lite citrus. Torr, fruktig och rätt nyanserad smak med
ren, balanserad syra och schysst längd. 900 fl. 4/5.

14
=
199:-

2020 Il Mortellito Viaria
Il Mortelito, Sicilien, Italien
93597, Divine
Öppen, gulfruktig doft med äpple, persika, citrus och lätta
kryddtoner. Torr, god, fruktig smak med balanserad syra, rätt
nyanserade aromer, riktigt bra längd och avrundad avslutning. Vin av moscato di noto. 1200 fl. 25/5.
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VINUNIC PRESENTERAR

Geografico Brunello di
Montalcino 2015

Masi Bonacosta
2019

219:-

109:-

139:-

Art. 80413, 750ml, 14,0 % alk.

Art. 6998, 750ml, 12 % alk.

Art. 92702, 750ml, 13,5 % alk.

Land: Italien

Finns även på halvflaska, 375 ml, 69:-

Land: Frankrike

Nyhet

Land: Italien

hyllad Brunello
di Montalcino

Château Bouscassé
Les Jardins Philosophiques 2016

Komplext vitt
vin med massor
av smak.

Lätt och härligt
från Italien

Georg Breuer
Riesling Sauvage 2019

Nautilus Pinot
Noir 2017

Masianco Pinot
Grigio 2020

129:-

249:-

99:-

Art. 5899, 750ml, 12 % alk.

Art. 74762, 750ml, 13,5 % alk.

Art. 2415, 750ml, 13 % alk.

Land: Tyskland

Land: Nya Zeeland

Land: Italien

Fyndstämplad
Pinot från
Nya Zeeland

Den självklara
Pinot Grigion
WWW.VINUNIC.SE

Bästa vårvinet
vid alla tillfällen

FINNS PÅ SYSTEMBOLAGET

Alkohol i samband med
arbete ökar risken för olyckor
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13
179:-

2018 Bussoletti Colle Ozio Grechetto
Leonardo Bussoletti, Umbrien, Italien
92303, Divine
Utvecklad doft med gula frukter och citrus. Medelfyllig, torr,
utvecklad och rättfram smak med lite kärv syra och skaplig
längd. Okomplicerat vin av grechetto. 3600 fl. 4/5.

14
=
169:-

2019 Turonia Albariño
Quinta de Couselo, Rias Baixas, Spanien
93213, Picky Drinks
Fruktig doft med gröna äpplen, päron och lime i tonerna.
Torr, fruktig och nyanserad smak med ren och balanserad
syra, riktigt fin längd och avrundad avslutning. 3000 fl. 4/5.

15
399:-

2011 Pazo de Señorans Selección de Añada
Pazo de Señorans, Rias Baixas, Spanien
93397, Vinunic
Stor, utvecklad doft med äpple, persika, torkad aprikos
och fat i tonerna. Medelfyllig, torr, utvecklad och trevligt
nyanserad smak med balanserad syra, utmärkt längd och
välavvägd avslutning. 360 fl. 18/5.

15
=
229:-

2020 Saurwein Chi Riesling
Jessica Saurwein, Elgin, Sydafrika
93231, Johan Lidby Vinhandel
Fruktig doft med grönt äpple, päron, lime och cykelgummi.
Medelfyllig, torr, god, fruktig smak med nyanserade toner,
fin syra och oantastlig längd. Druvtypiskt. 480 fl. 4/5.

16
=
389:-

2019 Volz Riesling Grosses Gewächs
Weingut van Volxem, Mosel, Tyskland
93388, The Wineagency
Fruktig rieslingdoft med grönt och gult äpple, vit persika
och lime. Torr, fruktig och fint nyanserad smak med bra,
balanserad syra, ordentlig längd och rent, gott slut. Elegant.
300 fl. 11/5.

16
=
389:-

2019 Bockstein Riesling Grosses Gewächs
Weingut van Volxem, Mosel, Tyskland
93387, The Wineagency
Öppen, fruktig doft med grönt äpple, persika, lime, gummi
och citrus. Torr, fint fruktig smak med pigg attack, nyanserad
mitt med utmärkt längd och fin, spänstig syra samt rent,
gott slut. Elegant. 360 fl. 11/5.

14,5
249:-

2018 Gilvesy Váradi Furmint
Gilvesy Winery, Badacsonyi, Ungern
95201, Handpicked Wines Sweden
Utvecklad doft med gula frukter, bokna äpplen och fat
bland tonerna. Medelfyllig, torr, utvecklad och nyanserad
smak med god, balanserad syra, mycket bra längd och viss
beska i avslutningen. 600 fl. 4/5.

14,5
=
179:-

13
=
125:-

2005 Zind-Humbrecht Pinot Gris Windsbuhl Vendange Tardive
Zind-Humbrecht, Alsace, Frankrike
93567, Vinunic
Djupnat gul färg. Utvecklad doft med persika, torkad aprikos, mogna äpplen, honung och milda kryddtoner. Drygt
medelfyllig, söt, rik, utvecklad smak med fruktig inledning,
komplexa aromer i mittpartiet, god kropp, balanserad syra,
ordentlig längd och gott slut med eftersötma. 360 fl. 25/5.

17,5
=
559:-

2015 Château Guiraud
Château Guiraud, Sauternes, Bordeaux, Frankrike
90091, Tryffelsvinet
Öppen och utvecklad doft med honung, torkade aprikoser,
mogen persika och ek i djupa toner. Medelfyllig, mycket söt,
rik, len och utvecklad smak med komplexa toner, integrerad
syra, rejäl längd, gott slut och lång eftersmak. 65 % semillon, 35 % sauvignon blanc. 120 fl. 4/5.

18

MUNSKÄNKEN NR 3 2021

2020 Moscato d’Asti
G.D.Vajra, Piemonte, Italien
90166, Moestue Grape Selections
Ung doft med toner av gula frukter. Lätt, söt, fruktig, rättfram smak med mild syra och schysst längd. 4800 fl. 11/5.

2018 Kracher Red Roses Beerenauslese
16
Kracher, Burgenland, Österrike
=
199:-/375 ml 90037, Provinum
Ljusröd färg. Utvecklad och nyanserad doft med mogna
gula frukter, bär och lite fat. Medelfyllig, söt, rik och avrundad smak med len textur, integrerad syra, utmärkt längd
och viss restsötma i eftersmaken. Gott vin av rosenmuskateller. 600 fl. 25/5.

Roséviner
12,5
120:-

2020 Trapiche Pure Rosé
Trapiche, Mendoza, Argentina
93539, Spendrups
Fruktig, lite utvecklad doft med plommon och röda bär.
Medelfyllig smak med god kropp, bra längd och rent slut.
Okomplicerat vin av malbec. 4000 fl. 25/5.

14
+
129:-

2020 Triennes Rosé
Triennes, Méditerranée, Frankrike
93123, The Wineagency
Öppen, rödbärig doft med toner av hallon, jordgubbar,
mogna lingon och röda äpplen. Medelfyllig, fruktig smak
med god kropp, balanserad syra, riktigt bra längd och gott
slut med inslag av mineral. Cinsault, syrah, grenache och
merlot. 2400 fl. 18/5.

14
=
179:-

2020 By.Ott
Domaine Ott, Côte de Provence, Frankrike
90306, Vinunic
Öppen, fruktig och örtig doft med hallon, jordgubbar och
lite mineral. Medelfyllig, torr, fint fruktig och sammansatt
smak med god kropp, fin syra, riktigt bra längd och fräscht
slut med lite mineral. Grenache, cinsault, syrah, mourvèdre.
10.000 fl. 11/5.

15
+
159:-

2020 Tavel
E Guigal, Rhône, Frankrike
95010, Wine Affair
Öppen, fruktig och kryddig doft med inslag av körsbär,
plommon, jordgubbar, örter och mineral. Fyllig, rik fruktig
och örtig smak med komplexa aromer, god kropp, runda,
mogna tanniner, fin, ren syra, utmärkt längd och småvarm,
lite pepprig avslutning. Gediget vinbygge. 1440 fl. 11/5.

12
129:-

2020 Ambra Rosa La Guardiense
La Guardiense, Kampanien, Italien
95108, Vinia Sweden
Fruktig, ung doft med hallon och andra röda bär. Rättfram,
fruktig smak med ganska nyanserade bärtoner och balanserad syra. Vin av aglianico. 6384 fl. 11/5.

13
=
149:-

2020 Lacrima Rosa Irpinia Rosato
Mastroberardino, Kampanien, Italien
91248, Tryffelsvinet
Ung, fruktig, rödbärig doft och medelfyllig, fuktig smak med
god kropp, runda tanniner, fin syra och riktigt bra längd. Vin
av aglianico. 4800 fl. 11/5.

Söta viner
17
=
549:-

2018 Vouvray Demi Sec
Domaine Vigneau-Chevreau, Loire, Frankrike
93569, Tryffelsvinet
Utvecklad doft med honung, persika, kvitten, citrus och lite
ylle. Medelfyllig, halvsöt, utvecklad och sammansatt smak
med balanserad syra, utmärkt längd och avrundat slut med
lite mineral och lätt restsötma. 600 fl. 18/5.

Vinupplevelsers resor 2021

Exklusiva resor där allt ingår med högklassiga restauranger,
unika upplevelser och charmigt boende med hög kvalitet.
Vi reser med små grupper och plockar fram det bästa i
varje enskilt vinområde.
Våra kunniga guider delar med sig av regional kännedom
och visar gömda lokala pärlor. Vi möter passionerade
vinmakare och varje vinprovning och måltid blir en kulinarisk
händelse. En resa med oss är en upplevelse utöver det
vanliga och ett minne för livet.
Ylva Sundkvist, fd riksordförande för Munskänkarna Sverige, säger:
"Upplevelser utöver det vanliga som jag anser vara klart prisvärda.
Detta kan jag varmt rekommendera!

Alsace resan 7-10 okt
Champagne resan 24-27 sep | 15-18 okt
Piemonte resan 23-26 sep
30 sep-3 okt (fullt) | 23-26 okt (fullt)
Priorat resa under vinfestivalen 2022
28 apr-2 maj
Ribera del Duero 13-17 sep (fullt)
Toscana resan 7-11 okt

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

Läs våra detaljerade reseprogram på www.vinupplevelser.se

SYDAFRIKA

info@vinupplevelser.se | 0766-34 40 90

CHILE–ARGENTINA
NYA ZEELAND
OCH ÄVEN

Allt i vinförvaring

Tyskland, Kroatien, Österrike,
Ungern m m

SKRÄDDARSYDDA RESOR
För Munskänkssektioner,
vinklubbar, vinkurser, företag

Kyla och inredning
för vinrum och källare
Träna upp luktsinnet
Grande vinställ
med eller utan dörrar

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:

Stort sortiment
av vinskåp

Upptäck Lehmann Glas
Bli en vinexpert med
Le Nez du Vin

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

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

Ultralight/munblåst

Lehmann Glas
serie Lallement

Lehmann Glas
serie Jamesse

Håll ordning med
flaskhalsetikett

Vin, Kök & Bar

BKWine

sedan 1996

BKWine annons 90x265 Munskänkarna.indd 1
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12
119:-

2020 Rosabella Rosato
G.D.Vajra, Piemonte, Italien
90351, Moestue Grape Selections
Öppen och nyanserad doft med inslag av hallon, jordgubbar
och andra röda bär. Lätt, fruktig, rättfram smak med lite snipig syra och god längd. Lättviktsnebbiolo. 12000 fl. 25/5.

14
=
159:-

2019 Tornatore Etna Rosato
Tornatore, Etna, Sicilien, Italien
93592, Handpicked Wines
Fint utvecklad doft med hallon, jordgubbar och röda
körsbär i tonerna. Medelfyllig, fruktig och rätt sammansatt
smak med god strävhet och fin syra, mycket bra längd och
småvarm avslutning. Vin av nerello mascalese. 2400 fl. 18/5.

14
=
199:-

2020 Lentsch Etna Rosato OMA
Massimo Lentsch, Sicilien, Italien
90101, Johan Lidby Vinhandel
Fruktig doft med röda och mörka bär, plommon och örter.
Medelfyllig, torr, fräsch, fruktig och rättfram smak med
goda, mogna tanniner, bra syra och fin intensitet. Vin av
nerello mascalese. 600 fl. 18/5

14
=
249:-

2020 Susucaru Rosato
Frank Cornelissen, Sicilien, Italien
90620, Vin & Natur
Ung, fruktig doft med inslag av röda körsbär, hallon och
röda vinbär. Drygt medelfyllig, rikt fruktig smak med god
kropp, tydlig tanninstruktur, ganska stram syra och oantastlig längd. Vin av nerello mascalese. 4800 fl. 25/5.

14
+
145:-

2020 Brancaia Rosé
Casa Brancaia, Toscana, Italien
95006, Johan Lidby Vinhandel
Fruktig doft med plommon, mörka bär och lite örter i tonerna. Medelfyllig, fruktig smak med rätt komplexa aromer,
tydliga tanniner, fin syra och riktigt bra längd. Strukturerad
rosé för matbordet, gjord av merlot. 5000 fl. 25/5.

13
=
129:-

2020 Villa Wolf Pinot Noir Rosé
Villa Wolf, Pfalz, Tyskland
92310, Vinunic
Fruktig doft med hallon, jordgubbar och andra röda bär.
Medelfyllig, i början lätt spritsig smak med liten initialsötma, god kropp, nyanserade toner och fin, balanserad syra.
6000 fl. 11/5.

14
+
139:-

2020 GB Spätburgunder Rosé
Georg Breuer, Rheingau, Tyskland
95719, Vinunic
Öppen, fruktig doft med jordgubbar, skogshallon och andra
röda bär samt lite mineral. Medelfyllig, god, fruktig smak
med avrundad början, nyanserat mittparti med riktigt bra
längd, fin syra och rent slut. Fräscht. 8000 fl. 11/5.

14
=
159:-

2020 Umathum Rosa
Weingut Umathum, Burgenland, Österrike
93700, Johan Lidby Vinhandel
God doft med toner av röda körsbär och röda bär. Medelfyllig, fruktig smak med sammansatta toner, liten strävhet, fin
syra, mycket bra längd och rent, gott slut. Gjort på blaufränkisch, zweigelt och sankt laurent. 6000 fl. 25/5.

13,5
=
129:-

2020 Bründlmayer Zweigelt Rosé
Weingut Bründlmayer, Niederösterreich, Österrike
96081, Vinunic
Öppen doft med nyanser av hallon och andra röda bär,
plommon och lite örter. Medelfyllig, torr, god, fruktig och
rätt nyanserad smak med bra syra och riktigt fin längd.
Välgjort. 4800 fl. 25/5.

Röda viner
14
=
179:-

2019 Ver Sacrum Garnacha
Ver Sacrum, Los Chacayas, Uco Valle, Argentina
93285, Handpicked Wines Sweden
Fruktig doft med plommon, röda bär, milda kryddtoner och
fat. Drygt medelfyllig, avrundad, fruktig smak med liten
strävhet och bra syra. 1200 fl. 4/5.

14
=
179:-

2020 Domaine Road Pinot Noir Rosé
Domaine Road, Central Otago, Nya Zeeland
90372, JPC Wines
Fin, rödbärig pinotdoft med jordgubbar, hallon och röda
körsbär i tonerna. Medelfyllig, fint fruktig smak med pigg
början, nyanserad mitt med utmärkt längd och rent, fräscht
slut. Druvtypiskt. 3600 fl. 25/5.

15
=
235:-

14,5
=
199:-

2018 Venus La Universal Dido La Solución Rosa
Montsant, Katalonien, Spanien
93638, Vinovativa
Stor, utvecklad doft med plommon, körsbär, röda bär och
en del fatlika toner. Medelfyllig, god, fruktig och smått
utvecklad smak med bra kropp, täta tanniner, fin syra och
utmärkt längd med sammansatta toner. 570 fl. 25/5.

2017 Gloria Garnacha
Ver Sacrum, Los Chacayas, Uco Valle, Argentina
91261, Handpicked Wines Sweden
Avrundad och utvecklad doft med inslag av plommon, röda
bär, lite läder och fat. Drygt medelfyllig, fruktig och utvecklad smak med sammansatta toner, mogna, runda tanniner,
bra syra och riktigt fin längd. 240 fl. 4/5.

14,5
=
199:-

13,5
=
119:-

2020 Muga Rosado
Bodegas Muga, Rioja, Spanien
92242, Terrific Wines
Öppen och avrundad doft med mogna röda bär i tonerna.
Medelfyllig, fruktig och ganska strukturerad smak med
tydliga tanniner, bra syra, fin längd och rent slut. Rosé för
matbordet. Garnacha, viura och tempranillo. 8000 fl. 11/5.

2018 Firehawk McLaren Shiraz
Dandelion Vineyards, McLaren Vale, South Australia, Australien
95881, Tryffelsvinet
Öppen doft med plommon, blåbär, slånbär, svartpeppar
och fat. Drygt medelfyllig, rikt fruktig och sammansatt smak
med avrundade tanniner, fin syra, riktigt bra längd och lite
pepprig avslutning. Druvtypiskt. 4800 fl. 25/5.

15
=
219:-

2017 Tahbilk Old Vines Cabernet Shiraz
Tahbilk, Nagambie Lakes, Victoria, Australien
93500, Spendrups
Ganska utvecklad doft med svarta vinbär och andra mörka
bär, plommon, fat och choklad. Drygt medelfyllig, generös,
fruktig smak med lite torra tanniner, bra syra, riktigt god
längd med sammansatta aromer och alkoholvarm avslutning. 2400 fl. 5/5.

15
379:-

2018 Le Puy Emilien
Château Le Puy, Bordeaux, Frankrike
93591, TM Kvalitetsviner
Fruktig doft med plommon, mörka bär, lite örter, ek och
choklad. Drygt medelfyllig, rikt fruktig smak med utvecklade aromer, stadig tanninstruktur, balanserad syra och
utmärkt längd med sammansatta toner. Merlotdominerat.
Ursprungstypiskt. 300 fl.18/5.

13,5
=
139:-

14
=
159:-
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2020 Txomin Extaniz Rosado
Getariako Trakolina, Spanien
93637, Viña Española
Öppen doft med körsbär och röda bär i tonerna. Medelfyllig, fruktig och ganska nyanserad smak med lätt strävhet, fin
syra och riktigt bra längd. 21/5.
2020 Camissa Rosé
Avondale, Paarl, Sydafrika
92065, Handpicked Wines Sweden
Öppen, fruktigdoft med toner av körsbär, röda bär och lite
örter. Medelfyllig, fruktig och lite uppstramad smak med
bra syra, fin intensitet och rent slut. Snyggt vinbygge av
grenache, mourvèdre och red muscat. 4500 fl. 25/5.
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Alkohol kan
skada din hälsa

The Queen
is back!
A true legend
since 1561
Detta är
Sveriges nya
storsäljare.
...........

229:-
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www.highlandqueen.se

17,5
1389:-

2018 Château Lynch-Bages
Château Lynch-Bages, Pauillac, Bordeaux, Frankrike
93509, Tryffelsvinet
Fruktig, ännu rätt outvecklad doft med svarta vinbär, blå
plommon, korinter, ceder, rostad ek, kaffe och lätta örttoner.
Medelfyllig, fint fruktig smak med komplexa aromer, täta
tanniner, bra syra, rejäl längd och lång eftersmak. Kan lagras
15-20 år. 480 fl. 4/5.

16
419:-

2018 Gevrey-Chambertin Vieilles Vignes
Domaine Faively, Bourgogne, Frankrike
93064, Vinunic
Öppen, fint utvecklad doft med jordgubbar, skogshallon,
plommon, lite blåbär, ek och choklad. Medelfyllig, fruktig
smak med god tanninstruktur, fin, balanserad syra, utmärkt
längd med nyanserade toner och gott slut där frukten
hänger kvar. 600 fl 18/5.

14,5
=
189:-

2019 Sancerre Rouge
Domaine Paul Prieur & Fils, Loire, Frankrike
90326, Gullberg by Stockwine
Fruktig doft med toner av hallon, smultron, röda vinbär och
mineral. Medelfyllig, god, fruktig smak med nyanserade
bäraromer, fin, ren syra, efterhand framväxande mineralkaraktär och påtagligt varm avslutning. Tilltalande vin av pinot
noir. 840 fl. 11/5.

14
=
199:-

2019 Terre de l’Elu
Terre de l’Elu, Loire, Frankrike
90063, Gullberg by Stockwine
Fruktig doft med röda bär, körsbär, plommon, fat och choklad. Medelfyllig, fruktig smak med goda, runda tanniner, fin
syra, mycket bra längd med sammansatta toner och gott
slut. Cuvée av gamay, cabernet franc och grolleau. 18/5.

14
+
149:-

2019 Les Champauvins Domaine Grand Veneur
Alain Jaume, Côtes du Rhône, Frankrike
93052, Hermansson & Co
Fruktig doft med röda och mörka bär, plommon och örter.
Drygt medelfyllig, fruktig smak med sträv karaktär, bra syra,
riktigt fin längd och småvarm avslutning. Grenache, syrah,
mourvèdre. 3600 fl. 18/5.

17
=
529:-

2018 Châteauneuf-du-Pape Le Pied de Baud
Domaine Santa Duc, Rhône, Frankrike
93581, Johan Lidby Vinhandel
Fruktig doft med röda bär, plommon, örter, fat och mineral.
Fyllig, rik, fruktig och mineralig smak med god kropp, runda,
täta tanniner, fin, balanserad syra, utmärkt längd med komplexa aromer och gott slut med viss sälta. Ursprungstypiskt.
360 fl. 11/5.

17
739:-

14
=
199:-

15
=
229:-
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2018 Côte-Rôtie Bons Arrêts Monopole
Domaine du Monteillet, Rhône, Frankrike
91146, Clos Probus
För tillfället återhållen doft med blåbär, slånbär, svartvinbär,
blå plommon, ek, lätta kryddtoner och mineral. Medelfyllig,
fint fruktig smak med avrundad början, komplexa toner,
goda, mogna tanniner och fin syra i mittpartiet samt gott
slut med lätt pepprighet. 120 fl. 4/5.
2016 La Fage
Cosse & Maisonneuve, Cahors, Sud Ouest, Frankrike
95310, Vintrio Wine
Fint utvecklad doft med blåbär, slånbär, blå plommon och
örter. Medelfyllig, utvecklad och komplex smak med påtagliga tanniner, balanserad syra, riktigt bra längd och sträv
avslutning. Rustikt. 1800 fl. 4/5.
2015 Rupestre Sassella
Cantina Menegola, Lombardiet, Italien
92076, Panache Sweden
Utvecklad doft med plommon, rosor, nypon, röda bär, fat
och choklad. Medelfyllig, sträv, utvecklad och sammansatt
smak med balanserad syra, utmärkt längd och fast slut. Vin
av chiavenasca (nebbiolo). 2400 fl. 4/5.
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16
=
349:-

2013 Sassella Riserva
Cantina Menegola, Lombardiet, Italien
93496, Panache Sweden
Mogen bouquet med plommon, nypon, rosor, torkad frukt,
russin, fat och choklad. Medelfyllig, välutvecklad smak med
komplexa toner, god strävhet med mogna tanniner, fin syra,
ordentlig längd och fast slut. Vin av chiavenasca. 600 fl. 4/5.

16
=
379:-

2008 La Spia Valtellina Superiore
La Spia di Rigamonti Michele, Valtellina Superiore,
Lombardiet, Italien
93599, Handpicked Wines Sweden
Öppen, mogen och komplex bouquet med körsbär, plommon,
nypon, torkad frukt och fat. Medelfyllig mogen smak med täta
tanniner, fin syra, utmärkt längd med komplexa toner och gott
slut. Perfekt att dricka nu. Chiavenasca. 600 fl. 25/5.

17
=
599:-

2013 Barolo Bussia Cascina Dardi Riserva
Alessandro e Gian Natale Fantino, Piemonte, Italien
90094, Panache Sweden
Stor, välutvecklad doft med plommon, rosor, nypon, läder,
fat och lite choklad. Drygt medelfyllig, sträv, utvecklad
och komplex smak med tydlig tanninstruktur, fin syra och
ordentlig längd. Bra karaktär. 1200 fl. 4/5.

16
699:-

2016 Massolino Barolo Parussi
Massolino, Piemonte, Italien
93525, Provinum
Stor, utvecklad doft med plommon, rosor, nypon, körsbär,
läder och fat. Rätt fyllig, fruktig och utvecklad smak med
komplexa aromer, stadiga tanniner, bra syra, rejäl längd och
fast slut med värme samt en störande bitterhet som drar
ner omdömet. 90 fl. 20/5.

17
799:-

2001 Fontanafredda Barolo Vigna Lazzarito
Fontanafredda, Piemonte, Italien
90300, Enjoy Wine & Spirits
Stor, mogen bouquet med plommon, läder, nypon, tjära,
kryddor och fat. Drygt medelfyllig, rik, mogen smak med komplexa toner, stadiga tanniner, bra syra, ordentlig längd och fint
avvägd avslutning. Klart för korkskruven. 1500 fl. 18/5.

13,5
=
159:-

2018 Tornatore Etna Rosso
Tornatore, Etna, Sicilien, Italien
93579, Handpicked Wines Sweden
Öppen doft med röda bär, plommon och örter. Medelfyllig
smak med ganska sammansatta toner, torra tanniner, balanserad syra och bra längd. Nerello mascalese och nerello
cappuccio. 6000 fl. 4/5.

16
=
399:-

2015 Brunello di Montalcino
Castello Romitorio, Toscana, Italien
93494,
Öppen och utvecklad doft med röda och mörka körsbär,
plommon, örter och fat. Rätt fyllig, rik, utvecklad och
komplex smak med bra kropp, stadiga tanniner, god syra,
utmärkt längd och fast slut. Fint utvecklad karaktär.
Sangiovese. 18/5.

14
=
189:-

2018 Chianti Classico
Fattoria Poggerino, Toscana, Italien
93284, Tryffelsvinet
Utvecklad doft med bigarråer, körsbär, röda bär, lite ek och
choklad. Medelfyllig, något utvecklad smak med nyanserade toner, rätt torra tanniner, lagom syra och anständig
längd. Sangiovese rakt av. 6000 fl. 4/5.

15
=
299:-

2017 Tenuta Belguardo
Mazzei, Maremma, Toscana, Italien
92332, Vintedge
Återhållen doft med svarta vinbär, mörka körsbär, plommon, ek, choklad och örter. Medelfyllig, sträv, utvecklad
och sammansatt smak med balanserad syra, god intensitet
och fast slut med viss värme. Cabernet franc och cabernet
sauvignon. 3600 fl. 18/5

Ett långt namn som
berättar mycket
Bourgogne är regionen med de många små
vinlotterna vars skördar ger fantastiska viner.
Vieilles Vignes betyder gamla vinstockar
och åldern är en förutsättning för att druvorna
ska kunna uppnå sin speciella aromatiska
koncentration.
Pinot Noir är den svårodlade druvan
som kännetecknar de eleganta och komplexa
rödavinerna, typiska för Bourgogne.

Fynd!
Allt om vin
Nr 5 2020

Betyg 4
Vinbanken
april 2020

BOURGOGNE

Vieilles Vignes de Pinot Noir
Art.nr. 5470. Alkoholhalt 12,5%. 135:–

Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem.
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14
=
179:-

2017 Valpolicella Classico
Clementi, Venetien, Italien
95127, Panache Sweden
Öppen och utvecklad doft med körsbär, röda bär, lite fat
och choklad. Medelfyllig, rätt utvecklad smak med, lätta
tanniner, fin, balanserad syra och schysst längd med rödbäriga toner. Fin karaktär. Corvina, rondinella och molinara.
3600 fl. 4/5.

15,5
369:-

2016 Motor City Kitty
Charles Smith, Washington State, USA
93416, Handpicked Wines Sweden
Utvecklad doft med blåbär, slånbär, blå plommon, lite
kryddor, ek och choklad i tonerna. Drygt medelfyllig, rik,
fruktig och sammansatt smak med mogna tanniner och
syror, utmärkt längd och välavvägd, lite kryddig avslutning.
Generöst vin av syrah. 228 fl. 11/5.

15,5
429:-

2019 Felton Road Bannockburn Pinot Noir
Felton Road, Central Otago, Nya Zeeland
95244, Divine
Öppen, fruktig doft med jordgubbar, trädgårdshallon, röda
körsbär och ek. Medelfyllig, god, fruktig smak med nyanserade bäraromer och fat, lite torra tanner och bra syra samt
lite väl ekbesk avslutning. 504 fl. 11/5.

16
695:-

15
=
269:-

2018 Vizcaina la Vitoriana
Bodegas Y Vinedos Raúl Pérez, Bierzo, Spanien
93393, Johan Lidby Vinhandel
Utvecklad doft med blåbär, slånbär, björnbär, viol, diskret ek
och lite örter. Medelfyllig, utvecklad och sammansatt smak
med god strävhet, fin syra med spänst, utmärkt längd och
fast slut. 840 fl. 18/5.

2016 The Cattle King Syrah
Charles Smith, Washington State, USA
93417, Handpicked Wines Sweden
Öppen och utvecklad doft med blåbär, slånbär, plommon,
svartvinbär, ek och kryddor. Drygt medelfyllig, avrundad
smak med fruktig kropp, komplexa aromer, mogna, runda
tanniner, bra syra, ordentlig längd och fast, pepprigt slut.
288 fl. 18/5.

17
=
449:-

2016 Mas la Plana
Miguel Torres, Penedes, Katalonien, Spanien
93378, The Wine & Spirits Collective
Stor, ganska utvecklad doft med svarta vinbär, blå plommon, blåbär och ek i djupa toner. Drygt medelfyllig, rikt
fruktig och lite utvecklad smak med komplexa toner, bra
struktur med mogna tanniner, fin syra, ordentlig längd och
stadig avslutning. Vin av cabernet sauvignon, kan lugnt
lagras ett tiotal år. 600 fl. 11/5.

16
479:-

2014 Viña Pedrosa Gran Reserva
Ribera del Duero, Spanien
93380, Viña Española
Öppen och utvecklad doft med plommon, björnbär, mörka
bär, fat och choklad. Fyllig, rik, utvecklad och stadig smak
med tydliga men runda tanniner, balanserad syra, rejäl
längd och gott slut. Tempranillo. 18/5.

14
=
179:-

2016 Tschuppen Pinot Noir
Weingut Ziereisen, Baden, Tyskland
93389, Johan Lidby Vinhandel
Utvecklad doft med röda bär, plommon och ek i tonerna.
Medelfyllig, mogen smak med avrundade, rätt täta tanniner,
balanserad syra och bra längd med ganska komplexa toner.
Druvtypiskt. 2400 fl. 18/5.

15
=
279:-

2018 Gestad Syrah
Weingut Ziereisen, Baden, Tyskland
93419, Johan Lidby Vinhandel
Lite kryddig doft med blåbär, slånbär, plommon och ek.
Medelfyllig, fruktig smak med torra tanniner, bra syra, riktigt
fin längd och kryddig avslutning. 840 fl. 25/5.

15
=
245:-

2018 Piedrassassi PS Syrah
Santa Barbara County, Kalifornien, USA
93366, The Wineagency
Öppen och utvecklad doft med blåbär, slånbär och andra
mörka bär, svartpeppar och fat. Drygt medelfyllig, rik,
fruktig och utvecklad smak med avrundad början, komplext
mittparti med milda tanniner, mogen syra, utmärkt längd
och pepprig avslutning. Druvtypiskt. 1200 fl. 18/5.

15
329:-

24

2019 Gamay
Jolie Laide, Sierra Foothills, Kalifornien, USA
93418, Johan Lidby Vinhandel
Fruktig doft med hallon och andra röda bär, röda körsbär
och lite fat. Medelfyllig, god, fruktig, rättfram smak med
mogna, runda tanniner, fin syra, ihållande längd och gott
slut. 600 fl. 25/5.
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Starkvin
15
=
249:-

Kopke Crystal 10 Years Old White Port
Kopke, Port, Portugal
98032, Primewine Sweden
Stor, utvecklad doft med torkade frukter och russin, apelsin,
fat och choklad. Drygt medelfyllig, söt, rik, utvecklad och
komplex smak med len textur, balanserad syra, ihållande
längd och avrundad avslutning. 1800 fl. 11/5.

Nätviner
Mousserande vin
16,5
=
569:-

2016 Champagne La Croix Saint Ladre Extra Brut
Champagne Colin, Vertus 1:er Cru, Champagne,
Frankrike
Nätvin, Vinupplevelser i Sverige, 12 %
Generös, aromatisk doft av ylle, mogen citron, grapefrukt, syltade apelsinskal, krutrök, gummi, smörkola, gula
äpplen och kalk. Ganska fyllig, något rustik smak med frisk
fruktsyra, löddrig mousse och ett uns bitterhet i avslutet.
Chardonnay. Dosage 6 g/l, degorgerad 04/2020.

Vita viner
14
309:-

2017 Toro Mi Verdadejo
Dominio del Bendito, Toro, Spanien
Nätvin, Vinupplevelser i Sverige, 13 %
Påtaglig doft av nysågat trä, harts, tropisk frukt, gula plommon, kvitten, mysk och kaprifol. Fyllig, speciell smak av nytt
trä, harts, pigg syra, ganska fyllig kropp och påtaglig ek i
eftersmaken. Verdejo

Röda viner
15
=
319:-

2018 Luccianus Amphore
Château des Landes, Lussac St-Émilion, Bordeaux,
Frankrike
Nätvin, Vinupplevelser i Sverige, 14 %
Generös, kokt, bärig, animalisk, gräsig doft av svarta vinbär,
grön paprika, nypon, filmjölk och betong. Fyllig, fruktdriven
smak med pigg fruktsyra, tydligt grepp i tanninerna och en
viss bitterhet i avslutet. Cabernet franc.

MJ

105kr

Gunilla Hultgren Karell
Expressen, 11 juni 2020

Sydfranskt med massor
av smak för en väldigt
rimlig peng
Tommy Gunnarsson
Aftonbladet, 18 aug 2019

Mikael Mölstad
Svd, 16 aug 2019

MJ Le Petit Pas 2018 Nr 79687 Alk. 13,5% vol. 750 ml. 105 kr.

Alkohol är
beroendeframkallande.
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Godsaker i beställningssortimentet
Förutom goda och prisvärda champagner och ett gäng smarriga
chenin blanc-viner från François Chidaine kan vi presentera en
spännande vertikal-provning av TOCS från Terres de Vidalba i

Mousserande viner
15
395:-

15,5
395:-

15,5
=
349:-

2016 Rathfinny Estate Blanc de Blancs Brut
Rathfinny Wine Estate, England
72557, Wine Affair Scandinavia, 12,5 %
Aromatisk, rostad, brödig doft av ylle, citrus, grädde, fläder,
bulldeg, kalk och citron. Ung, hög, nästan lite ”bitig” syra,
medelstor kropp, generös mousse och bra längd med
”grönska”. Chardonnay.
2016 Rathfinny Estate Blanc de Noirs Brut
Rathfinny Wine Estate, England
79432, Wine Affair Scandinavia, 12,5 %
Drygt medelfyllig, bärig doft av lingon, smultron, hallon,
äpple, krusbär, spearmint, cognac och ett stänk krutrök.
Ung, ren smak av röda bär, hög fruktsyra, rik mousse, bra
längd och trevlig mineralitet. 93 % pinot noir, 7 % meunier.
Bonnet-Ponson Perpetuelle Extra Brut Rosé
Bonnet-Ponson, Champagne, Frankrike
79403, Barrels and Kegs, 12,5 %
Doft av lingon, jordgubbar, fruktkaramell, grapefrukt, blodapelsin, körsbär och grillade äppleskal. Bärig, ren smak med
ganska pigg fruktsyra och måttfull mousse.
50 % pinot noir, 25 % chardonnay, 25 % meunier. Dosage:
3,5 g/l, degorgerad 09/2020.

16
=
399:-

Guy Michel Rosé Brut
Guy Michel, Champagne, Frankrike
82672, VinTillMat i Väst, 12 %
Dov doft av hallon, jordgubbar, lingon, körsbär, grapefrukt,
fläder, äppleskal och mjölkchoklad. Balanserad, rund smak
med trevlig frukt, ganska integrerad fruktsyra, måttfull mousse och småkärvt avslut. 85 % chardonnay, 15 % pinot noir.

16,5
=
449:-

2010 R Dumont Brut Millésimé
R. Dumont & Fils, Champagne, Frankrike
77501, Robert Rask Vinhandel, 12 %
Aromatisk, ganska komplex doft av chokladpraliner, skogshallon, ylle, grillad citron, örter, mineral och rostat kaffe.
Balanserad, fint utvecklad smak med frisk fruktsyra, bra
struktur, lagom mousse och finstämt avslut. 65 % pinot noir,
35 % chardonnay.

16
559:-

2002 Driant-Valentin Millésime Brut
Champagne Driant-Valentin, Champagne, Frankrike
78390, VinTillMat i Väst, 12 %
Stringent doft av citron, brödskorpa, knäck, smörkola, apelsin, vinteräpplen, koppar och ett stänk ylle. Stringent även
i smaken med hög fruktsyra, lättare kropp, finbubblig mousse och trevlig längd. 80 % chardonnay, 20 % pinot noir.

11,5
=
99:-

2020 Casa Marrone Blanc de Blancs Spumante Brut
Casa Marrone, Italien
50022, Wine Team Global, 12 %
Doft av grapefrukt, rosenblad, toy och lite tvål. Smak med
lätt mousse, lätt kropp, frisk fruktsyra och ett lite sockrigt
slut. Chardonnay
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Priorat. Här varierar kvaliteten en hel del mellan årgångarna.
2011:an tar segerpallen som månadens bästa röda och är dessutom
samtidigt ett fynd trots sin höga alkoholhalt.

Rickard Albin

13,5
+
119:-

2020 Ruby Prosecco Rosé Organic Extra Dry
Arcus WineBrands Sweden, Prosecco, Venetien,
Italien
82301, Arcus Wine Brands Sweden, 11 %
Fruktig doft av hallonbåtar, jordgubbar och färsk basilika.
Ren smak med frisk syra och fin mousse, hygglig längd och
torrt avslut. 85 % glera, 15 % pinot nero.

14
239:-

Marchesi Antinori Franciacorta Cuvée Royale Brut
Marchesi Antinori, Franciacorta, Lombardiet, Italien
51002, Ward Wines, 12,5 %
Aromatisk doft av tång, rostat bröd, mogna citrusfrukter och
tydlig svavelton. Ung smak med frisk fruktsyra, slank kropp
och storbubblig mousse.

11,5
109:-

2018 Petit Albet Brut
Albet i Noya, Cava, Spanien
77373, Ward Wines, 12,5 %
Doft av lime, citronzest, päron och geléhallon. Smak med
snabbt försvinnande mousse, liten sötma i attacken och
återhållna syror.

13
=
129:-

2018 Vilarnau Brut Nature Reserva
Caves Vilarnau, Cava, Spanien
50567, Nigab, 11,5 %
Pigg doft av krusbär, litchi, citron och bröd. Smak med mild
mousse, frisk och ungdomlig fruktsyra, ren mittpalett samt
lite kryddighet och lime i eftersmaken.
50 % macabeo, 35 % parellada, 15 % chardonnay.

14
+
169:-

2016 Mas Comtal Brut Reserva
Mas Comtal, Penedès, Katalonien, Spanien
77386, Happy Dog Dryckeshandel, 12 %
Ganska utvecklad, rökig doft av grillad citron, rostade
hasselnötter och ett stänk apelsinchoklad. Balanserad smak
med frisk fruktsyra, generös, storbubblig mousse och torrt,
rent avslut. 85 % xarel-lo, 15 % chardonnay.

14
229:-

2016 Vilarnau Brut Nature Gran Reserva
Caves Vilarnau, Cava, Spanien
50570, Nigab, 11,5 %
Doft av rostat bröd, citrus, grönt äpple och nötter. Smak
med grov mousse, balanserad fruktsyra, viss komplexitet
samt ett friskt, torrt avslut. 45 % macabeo, 30 % parellada,
15 % chardonnay, 10 % pinot noir.

12,5
239:-

2018 Llopart Rosé Brut Reserva Corpinnat
Llopart Cava, Spanien
97016, Happy Dog Dryckeshandel, 11,5 %
Doft av röda äpplen, krusbär och honung. Smak med
ganska tunn kropp, balanserad syra och kort avslut. 60 %
monastrell, 20 % garnacha, 20 % pinot noir.

14,5
299:-

2016 Albert de Vilarnau Fermentado en Castaño
Gran Reserva
Caves Vilarnau, Cava, Spanien
50583, Nigab, 12 %
Generös, kryddig doft av citrus, mogna aprikoser, gula
äpplen, rostat bröd, cognac, gummi, svamp och åldrat trä.
Balanserad smak med pigg fruktsyra, ganska rustik struktur
och trä i eftersmaken. Xarel-lo.

Guldkorn
från Alsace
som förgyller det svenska köket
I norra Frankrike bakom bergskedjan Vogeserna, på gränsen till Tyskland, ligger Alsace.
På sluttningarna ner mot floden Rhen ligger
vinodlingarna i böljande fält. Trots sitt nordliga
läge har Alsace ett mycket varmt klimat, vilket i
kombination med de aromatiska druvsorterna
ger unika viner med både kraft och elegans.
Vinerna passar med sin friska syra och lilla
kryddighet utmärkt till smakrika fiskrätter och
dricks traditionellt i Alsace till charkuterier.
Här i Sverige brukar vi ofta säga att vinerna från
Alsace är något som passar vår svenska mat
– t.ex. torskrygg med skirat smör, gärna med
vårens spröda sparris som ackompanjemang.

PINOT GRIS RÈSERVE 2019 - Art.nr. 2119 Alk 13,5 % - 99:–

Att börja dricka i tidig ålder
ökar risken för alkoholproblem.
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Vita viner
12
=
109:-

2019 Alamos Chardonnay
Alamos, Mendoza, Cuyo, Argentina
89186, Wine Affair Scandinavia, 13,5 %
Drygt medelfyllig, rökig doft av citron, torrt ylle, kaffe, ek
och choklad. Ganska rustikt anslag med frisk fruktsyra,
medelfyllig kropp och ek i eftersmaken.

14
279:-

2019 Baettig Vino de Viñedo Chardonnay
Via Vinica SPA, Traiquén, Chile
95597, Winemarket Nordic, 13,5 %
Aromatisk, kryddig, rökig doft av citron, lime, gråpäron och
kalk/krita. Ung smak med hög fruktsyra, ganska rustik kropp
och tydlig ekfatskaraktär.

13
=
119:-

2019 Bourgogne Chardonnay
La Chablisienne, Bourgogne, Frankrike
74613, Wine Affair Scandinavia, 12,5 %
Ung, ren, lite ”grön” doft av citronsaft. Ung smak med
hög/”grön” fruktsyra, knappt medelfyllig kropp och trevlig
längd. Chardonnay.

14
=
169:-

2017 Domaine Grand Romane Blanc
Domaine Pierre Amadieu, Côtes du Rhône, Frankrike
50852, Vingourmet Sweden, 13 %
Dov, lätt kryddig doft av aprikoser, bivax, lagerblad och
apelsinzest. Drygt medelfyllig smak med frisk fruktsyra och
lite hartsig/vaxig struktur. Vin av clairette.

14,5
+
179:-

2016 Domaine Grand Romane Blanc
Domaine Pierre Amadieu, Côtes du Rhône, Rhône,
Frankrike
50851, Vingourmet Sweden, 12,5 %
Generös, fruktig doft av acaciahonung, mogna, nästan semitorkade aprikoser, kanderade apelsinskal, ett uns salmiak och
flyktiga syror. Balanserad, drygt medelfyllig smak med pigg
fruktsyra, lite simmig kropp och trevlig längd. Vin av clairette.

15,5
=
359:-

2018 Les Argiles François Chidaine
François Chidaine, Loire, Frankrike
50431, Robert Rask Vinhandel, 14 %
Dov, komplex, örtig doft av honung, aprikoser, pomeranser,
äpple, päron, ylle och vax. Smakrikt med frisk fruktsyra,
smörig kropp och bra längd. Vin av chenin blanc.

16
=
399:-

2015 Bouchet François Chidaine
François Chidaine, Loire, Frankrike
50441, Robert Rask Vinhandel, 13 %
Aromatisk, örtig doft av aprikos, ylle, persika, halm, lakritsrot
och vax. Drygt medelfyllig, speciell smak med pigg, ”grön”
fruktsyra och drygt medelfyllig kropp. Vin av chenin blanc.
RA, MS: 15p.

15
399:-

2018 Clos Habert François Chidaine
François Chidaine, Touraine, Montlouis-sur-Loire,
Loire, Frankrike
50440, Robert Rask Vinhandel, 14,5 %
Aromatisk, kryddig doft av kåda, ljunghonung, persika,
grapefrukt och ett stänk, saffran. Rund smak med måttlig
fruktsyra, simmig kropp, tydlig restsötma och alkohol i
eftersmaken. Vin av chenin blanc.

15,5
399:-

2018 Les Choisilles François Chidaine
François Chidaine, Touraine, Montlouis-sur-Loire,
Loire, Frankrike
50432, Robert Rask Vinhandel, 14 %
Aromatisk doft av honung, vax, aprikos, stenrök, mandarin,
smörkola, rosenblad, ananas och apelsinskal. Fyllig, intensiv
smak med stringent fatton, hög fruktsyra, rund kropp och
lång eftersmak. Chenin blanc.

16
=
425:-

2018 Baudoin François Chidaine
François Chidaine, Frankrike
50435, Robert Rask Vinhandel, 14 %
Aromatisk, komplex doft med honung, choklad, semitorkade aprikoser, ylle, apelsinskal, fäder, knäck och citron. Fyllig,
fruktig smak med fet, smörig kropp, frisk fruktsyra och lång
eftersmak med ett uns restsötma. Vin av chenin blanc.

14
=
179:-

2018 Menetou-Salon Blanc
Isabelle et Pierre Clément, Menetou-Salon, Loire,
Frankrike
79951, Barrels and Kegs, 13 %
Fruktig doft av citrus, rök, svarta vinbärsblad, blommor
och mogna persikor. Ganska fyllig, fruktig smak med frisk
fruktsyra i en lätt smörig kropp med trevligt avslut. Vin av
sauvignon blanc.

16
=
425:-

14,5
+
189:-

2018 La Dame de Châtenoy Menetou-Salon
Isabelle et Pierre Clément, Menetou-Salon, Loire,
Frankrike
78077, Barrels and Kegs, 14,5 %
Relativt stringent doft av citronzest, nässlor, rök, paraguayo
(platta persikor), kanderat apelsinskal och ett uns litchi.
Stringent anslag med hög, ren, nästan ”pillrande” fruktsyra, medelfyllig, lätt oljig kropp och lång, lite eldig eftersmak. Vin av sauvignon blanc.

2018 Les Bournais François Chidaine
François Chidaine, Touraine, Montlouis-sur-Loire,
Loire, Frankrike
50436, Robert Rask Vinhandel, 14 %
Generös doft av semistorkade aprikoser, bivax, honung,
ylle, apelsinskal, inlagd persika, stenrök och gråpäron. Fyllig
smak med generös frukt, rund kropp, frisk fruktsyra och fin
längd. Vin av chenin blanc.

12
=
95:-

2018 Lungarotti Cadetto Bianco
Lungarotti, Umbrien, Italien
50903, Ward Wines, 12 %
Doft av päron, krusbär, grön melon och tuttifrutti. Medelfyllig, helt torr, ren smak med viss fetma, hög fruktsyra samt
ett ungdomligt avslut.

14
=
189:-

2018 Métairie d’Alon Chardonnay Le Village
Abbotts & Delaunay, Pays d’Oc, LanguedocRoussillon, Frankrike
74589, Sigva, 14 %
Ganska generös, rökig doft av mogen citron och rostad ek.
Fyllig, fruktdriven smak med frisk fruktsyra, drygt medelfyllig
kropp, tydlig ek och viss värme i eftersmaken. Chardonnay.

11,5
=
99:-

2020 Amicone Bianco Organic
Schenk Italia, Tre Venezie, Italien
50117, Chris-Wine Sweden, 12 %
Ganska parfymerad doft av gröna äpplen, krusbär och
mineral. Smak med lätt oljig kropp, balanserad syra och
torrt avslut. 70 % pinot grigio, resten sauvignon blanc och
muscat.

15
=
229:-

2019 Sancerre Domaine de Terre Blanches
Domaine de Terre Blanches, Sancerre, Loire, Frankrike
71020, Altia Sweden, 13 %
Harmonisk doft av tångvall, sand, hav, mogen citron och
torkade nässlor. Ung, intensiv smak med generösa citrustoner, hög, ren fruktsyra, medelstor kropp och lång eftersmak.
Sauvignon blanc.

12
=
119:-

2019 Santa Cristina Pinot Grigio
Marchesi Antinori, Delle Venezie, Tre Venezie,
Italien
71736, Ward Wines, 12 %
Frisk doft av svarta vinbärsblad, gråpäron och mineral. Smak
med knappt medelfyllig kropp och ganska hög syra.

14
+
139:-

2018 Sandro de Bruno Soave
Sandro de Bruno, Soave, Venetien, Italien
79670, Handpicked Wines Sweden, 12,5 %
Fyllig, gyllengul färg. Fruktig doft av aprikoser, mango, färska örter, blommor och bivax. Fruktigt anslag med hög syra,
ganska fet, vaxig kropp och trevlig längd. Vin av garganega.
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Nuvarande ägaren Michel Chapoutier är
ansedd som en av världens främsta vinmakare och har lyft M.Chapoutier till ett av
vinvärldens starkaste varumärken. Michel
är en stor förespråkare av hållbart jordbruk
och har konverterat alla sina egna vingårdar till ekologisk och biodynamisk odling.
Ingen annan har fått fler 100-poängare
från Wine Spectator som M. Chapoutier.

Nyhet!
Finns att beställa

Ekologiskt
Occultum: Nr. 74168, 179kr, 14,5% alk, 750ml, årgång 2019
Les Meysonniers: Nr.74136, 199kr, 13% alk, 750ml, årgång 2018
Belleruche: Nr.75764 , 129kr, 14,5% alk, 750ml, årgång 2019
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13,5
199:-

2015 Vigneti Repetto Derthona Timorasso
Vigneti Repetto, Colli Tortonesi, Piemonte, Italien
72437, Handpicked Wines Sweden, 14 %
Doft av persika, krutrök, lime och lite vanilj. Smak med
mycket hög, aningen skarp fruktsyra, viss plåtighet och
ganska långt, torrt slut. Vin av timorasso.

13
+
99:-

2020 Misty Cove Estate Series Sauvignon Blanc
Misty Cove, Marlborough, Nya Zeeland
51063, Iconic Wines, 13 %
Ungdomlig doft av krusbär, fläder, nyklippt gräs, ärtor och
nässlor. Len och fin textur i en slank kropp med läskande
fruktsyra, solmogen frukt, lite kryddighet och ett avslut med
toner av citron. 100 % sauvignon blanc.

13
+
109:-

2019 River Delta Chardonnay
The Delta Wine Company, Marlborough, Nya Zeeland
50611, Sigva, 12,5 %
Ungdomlig doft av tändsticksplån, krusbär, buxbom och
päron. Slank, elegant smak med liten smörighet, bra balanserad fruktsyra samt ett avslut med citrustoner.

13
=
149:-

2020 Kim Crawford Sauvignon Blanc
Kim Crawford Wines, Marlborough, Nya Zeeland
78974, Altia Sweden, 12,5 %
Aromatisk, rökig, druvtypisk doft av fläder, nässlor, svarta
vinbärsblad och kokt sparris. Medelfyllig, balanserad smak
med pigg fruktsyra och lite simmig kropp.

13
=
149:-

2019 Gaba do Xil Godello
Telmo Rodriguez, Valdeorras, Galicien, Spanien
71124, Wine Affair Scandinavia, 13 %
Doft av päron, tutti frutti, vanilj, luktsuddgummi, rosor och
vingummi. Smaken har en oljig attack, hög fruktsyra och ett
något bittert slut. Vin av godello.

14
219:-

2017 No T’ho Diré
Terres de Vidalba, Priorat, Katalonien, Spanien
50856, Vingourmet Sweden, 13,5 %
Ganska tung blomdoft med inslag av gula päron, mogen frukt
och stenrök. Smak med frisk syra, drygt medelfyllig kropp och
tanninkänning i eftersmaken. Vin av grenache blanc.

14,5
=
229:-

2016 No T’ho Diré
Terres de Vidalba, Priorat, Katalonien, Spanien
50855, Vingourmet Sweden, 14 %
Utvecklad gul färg. Mogen doft av fernissa, likörpralin, gula
päron och torkade aprikoser. Utvecklad smak med frisk syra,
drygt medelfyllig kropp och torrt, aningen bittert avslut.
Grenache blanc.

15
=
229:-

2018 No T’ho Diré
Terres de Vidalba, Priorat, Katalonien, Spanien
50859, Vingourmet Sweden, 14 %
Ganska stor doft av mogna gula päron, melon, kaffe och
malört. Smak med fyllig kropp, frisk syra och torrt avslut.
Grenache blanc.

15
=
241:-

2019 Mollet Premsal Blanc Chardonnay
Vinyes CA SA Padrina, Mallorca, Binissalem, Balearerna, Spanien
71817, Taste of Mallorca, 12,5 %
Generös doft av lemoncurd, aprikoser och lite stenrök. Smak
med balanserad syra, smörig kropp, hygglig längd och torrt
avslut. Chardonnay och prensal blanc.

11
+
69:-
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2020 Nederburg Organic Chenin Blanc
Nederburg Wines, Western Cape, Sydafrika
5401, Altia Sweden, 13,5 %
Doft av tropisk frukt, vanilj, smör, krusbär, buxbom och
marmeladkulor. Smaken har något påklistrade fruktsyror,
medelfyllig kropp och en tydlig beska i avslutet.
Vin av chenin blanc.
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14
=
179:-

2019 Plaisir De Merle Chardonnay
Plaisir de Merle, Paarl, Western Cape, Sydafrika
71852, Altia Sweden, 14 %
Aromatisk doft av rostade fat, kaffe, ylle, grillad citron, tropisk frukt, kokt kronärtskocka och mörk choklad. Ung, fyllig,
fruktig smak med hög fruktsyra och en känsla av nysågat trä
som sitter kvar i eftersmaken. Chardonnay.

12
129:-

2018 Schmitges Vom Berg Riesling Feinherb
Weingut Schmitges, Mosel, Tyskland
51136, Altia Sweden, 12 %
Doft av skiffer, cykelslang, citronzest, lime, bubbelgum,
rosor och päron. Smak med lite bubblor i attacken, hög,
citronig fruktsyra och ett slut med liten restsötma.

13,5
+
148:-

2018 Rainer Sauer Riesling Trocken Gutswein
Weingut Rainer Sauer, Franken, Tyskland
71746, Winebee, 12 %
Generös doft av gula plommon, citrus, päron och gummi.
Smakintensivt med ung, hög syra, medelfyllig kropp och
torrt avslut. Riesling.

14
=
178:-

2018 Rainer Sauer Riesling Trocken Ortswein
Escherndorf
Weingut Rainer Sauer, Franken, Tyskland
71666, Winebee, 12,5 %
Generös, varm doft av skiffer, citron, päron och burksparris.
Smak med frisk syra, medelfyllig kropp och torrt avslut med
snygg sälta. Riesling.

15
317:-

2018 Rainer Sauer Riseling Trocken Erste Lage
Escherndorfer Lump
Weingut Rainer Sauer, Franken, Tyskland
71895, Winebee, 13,5 %
Ung, ren, kalkig, lätt parfymerad doft av vita blommor, tvål,
tutti frutti, persika, lime, honung och konserverad frukt. Ung
smak med mycket hög fruktsyra, medelfyllig, oljig kropp och
mineralitet och ungdomlig beska i eftersmaken. Riesling.

15,5
417:-

2018 Rainer Sauer Riesling Trocken Grosse Lage
Escherndorf Am Lumpen 1655
Weingut Rainer Sauer, Franken, Tyskland
78850, Winebee, 13,5 %
Ung doft av harts, kalk, citrus, mineral, krusbär, gråpäron
och rosenblad. Ung, grön smak med ganska intensiv attack,
slank kropp, hög fruktsyra och kalk och mineral i eftersmaken. JW: 16,5p.

Roséviner
14
429:-

2017 Château Cibon Cuvée Marius
Clos Cibonne, Côtes de Provence, Provence, Frankrike
71658, Robert Rask Vinhandel, 14 %
Vacker orange färg. Kryddig, aromatisk doft av rönnbär,
smör, kvitten, malört, syren, vanilj, kokos och ek. Smakrikt
med rustik attack laddad med ek, tydlig fruktsyra och tanniner, medelfyllig kropp och lång eftersmak med beska. 90 %
tibouren, 10 % grenache.

11
=
89:-

2020 Pazzione Rosé by Pernilla Wahlgren
ViniMundi, Spanien
86582, Wine Team Global, 12 %
Liten doft av vanilj, doftljus, hallon och granatäpple. Drygt
medelfyllig, rund smak med ett uns restsötma, balanserad
fruktsyra och ett mjukt och rent avslut.
Garnacha och bobal

12,5
+
45:-/375ml

2019 Marqués de Cáceres Rosado
Bodegas Marqués de Cáceres, Rioja, Spanien
2755, Domaine Wines Sweden, 13,5 %
Doft av jordgubbspaj, färsk fänkål och vanilj. Smak med
medelfyllig kropp, balanserad syra och torrt, rent avslut. Tempranillo och garnacha.

Vinunic
PRESENTERAR

”FRESCO
DI MASI”

en nyhet av vår tid!
”Fresco di Masi”
Rosso och Bianco,
är viner som tolkar
en förnyad vision av
hållbarhet, en
ekologisk odling och
hantverksmässig
produktion.
Resultatet är en
autentisk smak
med tydlig
ursprungskänsla.
50748 Fresco di Masi Rosso
Verona IGT. 119:70% Corvina, 30% Merlot
Best.sort.

Ett vin som skall
njutas nu!

50751 Fresco di Masi Bianco
Verona IGT. 115:60% Garganega, 25% Chardonnay
och 15% Pinot Grigio. Best. sort.

Alkohol i samband med
arbete ökar risken för olyckor
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13,5
221:-

2019 Twenty Twelve Pink
Finca Es Fangar, Mallorca, Pla i Llevant, Balearerna,
Spanien
71408, Taste of Mallorca, 12,5 %
Doft av jordgubbar, apelsinskal, grapefrukt, tutti frutti, örter
och viol. Smak med en lätt sötma i attacken, lätt oljighet
och en avslutande beska. Callet, cabernet sauvignon, syrah,
merlot och manto negro.

14,5
+
174:-

2015 Les Hauts Rives
Domaine Pierre Amadieu, Côtes du Rhône, Cairanne, Rhône, Frankrike
50858, Vingourmet Sweden, 14 %
Doft av mörka bär, multna löv, orientaliska kryddor och
kaffe. Smak med mjuk attack, balanserad syra, drygt medelfyllig kropp och uppstramande tanniner i slutet. Grenache,
syrah och mourvèrdre.

13,5
249:-

2019 No T’ho Diré Rosé
Terres de Vidalba, Priorat, Katalonien, Spanien
50860, Vingourmet Sweden, 14 %
Örtig doft med inslag av jordgubbar och mineral. Smak med
frisk syra, medelfyllig kropp och torrt avslut. Vin av grenache.

14,5
+
209:-

2013 Famille Deroose Esprit de Garrigues
Famille Deroose, Corbières, Languedoc-Roussillon,
Frankrike
77756, Barrels and Kegs, 14 %
Djup, mörk doft av saltlakrits, björnbär, svarta oliver och
vanilj. Saftig, vinös smak med medelfyllig kropp, ganska
runda, rika tanniner, balanserad fruktsyra och ett harmoniskt avslut. 50 % grenache, 40 % carignan och 10 % syrah.

14,5
=
219:-

2017 Mercurey Domaine Adélie
Albert Bichot, Côte Chalonnaise, Mercurey, Bourgogne, Frankrike
74798, Nigab, 13,5 %
Dov, kryddig doft av mogna jordgubbar, hallon, mörka körsbär, rostat kaffe och ek. Ung, fruktig smak med hög fruktsyra
och mer tämjda, men lite bittra tanniner som kommer fram
i avslutet. Pinot noir.

14,5
=
225:-

2017 Saint Joseph Rouge
E Guigal, Saint-Joseph, Rhône, Frankrike
73875, Wine Affair Scandinavia, 13,5 %
Frisk doft av mörka bär, järn, jordgubbskräm, sötlakrits
och kaffe. Smak med medelfyllig kropp, frisk syra, avvägda
tanniner och ganska långt slut. Syrah.

14,5
=
239:-

2014 Château des Annereaux Lalande de Pomerol
Château des Anneraux, Lalande de Pomerol, Bordeaux, Frankrike
74200, Winebee, 12,5 %
Drygt medelfyllig, nästan parfymerad doft av smörkola,
björnbär, katrinplommon, tallbarr, rostad ek, ett stänk fernissa och läder. Ganska fylligt anslag av mörk frukt, relativt
hög fruktsyra och tydliga, något bittra tanniner. 78 % merlot, 17 % cabernet franc och 5 % cabernet sauvignon.

15
=
275:-

2014 Domaine Grand Romane Rouge
Domaine Pierre Amadieu, Gigondas, Rhone, Frankrike
50923, Vingourmet Sweden, 14,5 %
Kryddig, pepprig, örtig doft av svarta oliver, salmiak, rosmarin, mörk choklad, kokos, mullbär, kardemumma, vanilj och
charkuterier. Fyllig, alkoholvarm smak med pigg fruktsyra,
sälta, tydliga tanniner och medelfyllig kropp. MS: 14p Lim.
Grenache, mourvèdre och syrah.

15
=
298:-

2014 Le Pas De L’Aigle
Domaine Pierre Amadieu, Gigondas, Rhone, Frankrike
50861, Vingourmet Sweden, 15 %
Torr, animalisk doft av svarta oliver, fänkål, björnbär, vanilj
och ett stänk ek. Ung, stram smak med tydliga, torra
tanniner och påtaglig fruktsyra, medelstor kropp och bränt
avslut. Grenache, syrah.

14,5
299:-

2018 L’Oriental Domaine de la Rectorie
Domaine de la Rectorie, Collioure, Languedoc-Roussillon, Frankrike
72542, Robert Rask Vinhandel, 15,5 %
Aromatisk doft av smörkola, fermenterade mejeriprodukter, lavendel, torkade tranbär, plommon, asfalt, russin och
choklad. Fylligt, alkoholvarm smak med pigg fruktsyra,
generös kropp och lång, varm eftersmak. 90 % grenache, 10
% carignan.

15
399:-

2016 Saint-Joseph Les Grisières André Perret
Domaine André Perret, Saint-Joseph, Rhône, Frankrike
70595, Robert Rask Vinhandel, 13,5 %
Rund, animalisk doft av svarta oliver, smörkola, vanillin, drottningsylt, lagerblad och choklad. Fyllig, fruktsdriven smak med
pigg fruktsyra, stadiga tanniner och lång eftersmak. Syrah.

Röda viner
13
=
119:-

2017 Catena Cabernet Sauvignon
Bodega Catena Zapata, Mendoza, Cuyo, Argentina
72439, Wine Affair Scandinavia, 13,5 %
Dov doft av svartvinbärssylt, rostad ek, mörk choklad,
svart lakrits, läder och lite grön paprika. Fruktdriven smak
med pigg fruktsyra, balanserade tanniner, fyllig kropp och
fruktsötma i eftersmaken. 90 % cabernet sauvignon, 7 %
cabernet franc och 3 % petit verdot.

13
=
119:-

2019 Mr No Sulfite Beaujolais Villages
Maison Albert Bichot, Beaujolais-Villages, Bourgogne, Frankrike
82511, Nigab, 14 %
Aromatisk, bärig doft av jordgubbar, hallon, klarbär och
smörkola. Mjuk, bärig, söt, knappt medelfyllig smak med
modest fruktsyra och saftigt avslut. Vin av gamay.

14
+
125:-

2019 Domaine de Cristia Côtes du Rhône
Domaine de Cristia, Vacqueyras, Rhône, Frankrike
76868, Altia Sweden, 14 %
Aromatisk doft med både röd och svart frukt, timjan, vanilj
och bigarråer. Fruktig, medelfyllig smak med tät mittpalett,
mjuka tanniner, balanserad fruktsyra samt ett solmoget
avslut. Vin av grenache.

13,5
=
129:-

2019 Abbotts & Delaunay Métayage Pinot Noir
Abbotts & Delaunay, Pays d’Oc, Languedoc-Roussillon, Frankrike
50507, Sigva, 13,5 %
Pepprig doft med toner av mörka bär, lakritsrot och blandade
orientaliska kryddor. Smak med frisk syra, knappt medelfyllig
kropp, fina tanniner och hygglig längd. Vin av pinot noir.

13,5
+
139:-

2018 Château de Saint Cosme Côtes-du-Rhône
Château de Saint Cosme, Côtes du Rhône, Rhône,
Frankrike
74503, Domaine Wines Sweden, 14,5 %
Doft av bigarråer, plommon, choklad, sötlakrits och vanilj.
Generös, medelfyllig smak av solmogen frukt, bra balans
samt lite eldigt avslut. Vin av syrah.

13
=
158:-

13,5
=
159:-
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2014 Château des Annereaux l’ane Mort
Château des Annereaux, Bordeaux, Frankrike
72974, Winebee, 13 %
Medelstor doft av gul lakrits, smörkola, björnbär, plommon,
läder, ek och tallbarr. Ung, rustik smak med hög fruktsyra och
tydliga, något bittra tanniner. 80 % merlot, 20 % petit verdot.
2016 Pierre Amadieu Grande Réserve
Domaine Pierre Amadieu, Côtes du Rhône, Rhône,
Frankrike
50857, Vingourmet Sweden, 14,5 %
Mjukt bärig doft med inslag av lagerblad och skoputs. Smak
med mjuk attack, frisk syra och lagom runda tanniner. Grenache och syrah.
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Från E. Guigal – en mästare i Rhône!
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generöst och koncentrerat rött vin
till sommarens grillrätter.
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en
källar
Nr 78977 Guigal Crozes-Hermitage
199 kr 750 ml. Alkoholhalt 13%
Finns på Frankrike-hyllan

Hälften av alla som
drunknar har alkohol i blodet
MUNSKÄNKEN NR 3 2021

33

16
449:-

2014 Château La Confession
Château La Confession, Saint-Emilion Grand Cru,
Bordeaux, Frankrike
50319, Robert Rask Vinhandel, 13,5 %
Drygt medelfyllig, dov, lite kokt doft av smörkola, björnbär,
plommon, rostat kaffe, körsbär, ceder och vått läder. Fyllig
smak med mörk frukt, svart lakrits och mörk choklad, pigg
fruktsyra, tydliga men runda tanniner och drygt medelstor
kropp. Merlot och cabernet franc.

12
+
89:-

2019 Baffo Rosso Chianti
Castellani, Toscana, Italien
50673, Nigab, 12 %
Doft av körsbär, klarbär och mandelmassa. Bärig, lätt smak
med ren frukt, balanserade tanniner och fruktsyror samt ett
primärfruktigt avslut. Sangiovese, canaiolo och ciliegiolo.

13,5
+
95:-

2017 Piemonte Rosso Biologico
San Silvestro, Piemonte, Italien
70165, Wine Affair Scandinavia, 14 %
Mörkfruktig doft av svarta vinbär, björnbär, multna löv och
choklad. Medelfyllig smak med saftig fruktighet, ett uns stall,
runda tanniner, balanserade fruktsyror och ganska lång eftersmak. Nästan fynd. Barbera, cabernet sauvignon och dolcetto.

13
=
115:-

2017 Vigneti Repetto Piemonte Rosso
Vigneti Repetto, Piemonte, Italien
73645, Handpicked Wines Sweden, 15 %
Doft av plommon, körsbär, mandel, kaffe, undervegetation,
choklad, läder och lite viol. Smak med fruktig attack men väl
torra sammandragande tanniner i avslutet. Doften bäst. Barbera, merlot och croatina.

12,5
149:-

2017 Il Monello
Braida, Barbera d’Asti, Piemonte, Italien
82462, Wine Affair Scandinavia, 14 %
Ganska utvecklad doft av mörk frukt, bergamott, lövhög
och asfalt. Smak med hög syra, medelfyllig kropp och något
torra tanniner. Vin av barbera.

14
+
149:-

2018 il Principe Langhe Nebbiolo
Michele Chiarlo, Langhe, Piemonte, Italien
50984, Ward Wines, 14 %
Örtig doft av viol, katrinplommon, torkade löv och rosor.
Balanserad smak med pigg fruktsyra, lagom avrundade
tanniner och lätt, lite simmig kropp.

14
+
165:-

2018 Terreno Chianti Classico
Terreno, Chianti Classico, Toscana, Italien
50966, Storia Wine, 14 %
Utvecklad doft av nypon, körsbär i likör och svart te. Smak
med medelfyllig kropp, frisk syra, avvägda tanniner och
torrt avslut. Sangiovese.

14,5
+
169:-

2018 Luigi Voghera Langhe Nebbiolo
Luigi Voghera, Langhe, Piemonte, Italien
73382, Prime Wine Sweden, 14 %
Aromatisk, utvecklad doft av lövhög, torkade rosor, semitorkade plommon, viol och ett stänk balsamvinäger. Balanserad smak med frisk fruktsyra och lagom klipp i tanninerna
vilket ger en fin sandighet i strukturen. Nebbiolo.

14
=
175:-

2019 Tenuta Buon Tempo Rosso del Montalcino
Tenuta Buon Tempo, Rosso di Montalcino, Toscana,
Italien
74074, Handpicked Wines Sweden, 14,5 %
Nyanserad doft av körsbär, ekfat, mandelmassa, kakao och
plommon. Stram, helt torr smak med knappt medelfyllig
kropp, strama tanniner, integrerad fruktsyra samt ett varmt
avslut. Vin av brunello.

14
=
179:-

2017 Prunotto Pian Romualdo
Prunotto, Barbera d’Alba, Piemonte, Italien
50814, Ward Wines, 14 %
Doft av plommon, mandel, viol, undervegetation, kanel och
gamla träplankor. Smak med mjuk attack, hög fruktsyra och
en liten bitterhet i avslutet.
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14,5
=
199:-

2019 Il Bruciato
Marchesi Antinori, Bolgheri, Toscana, Italien
70662, Ward Wines, 14,5 %
Animalisk, kryddig doft av svarta vinbär, svartpeppar, järn,
mald mandel, lakrits och charkuterier. Fruktdriven smak av
mörka bär, frisk, ren fruktsyra och tydliga, men runda tanniner, generös kostym och alkoholvarm eftersmak. Cabernet
sauvignon, merlot och syrah.

14
=
199:-

2019 Terlan Pinot Noir
Cantina Terlan, Alto Adige, Trentino-Alto Adige,
Italien
73316, Prime Wine Sweden, 13,5 %
Doft av lite multna jordgubbar, hallonkarameller, rosenblad,
vanilj och apelsin. Smak med mjuk attack, slank kropp, hög
fruktsyra, lätta, torra tanniner och en liten restsötma. Pinot noir.

13,5
249:-

2014 La Spia Valtellina Superiore
La Spia, Valtellina Superiore, Lombardiet, Italien
78099, Handpicked Wines Sweden, 12,5 %
Doft av körsbär, plommon, fernissa, viol och mandellikör.
Ung, lätt smak med rejäla, torra tanniner. Vin av nebbiolo.

14
259:-

2017 Il Bacialé
Braida, Monferrato, Piemonte, Italien
85476, Wine Affair Scandinavia, 15,5 %
Doft av plommon, mandel, viol, choklad, läder, saltlakrits
och lite tjära. Smak med rik frukt, mycket höga torra tanniner och eldigt slut. 60 % barbera, 15 % cabernet sauvignon,
10 % merlot, 10 % pinot noir och 5 % cabernet franc.

15
321:-

2017 Terreno Chianti Classico Riserva Sillano
Terreno, Chianti Classico, Toscana, Italien
50962, Storia Wine, 13,5 %
Utvecklad doft av körsbär, mörk choklad, mandelmassa,
nyponpulver, läder, plommon, svart te och ett stänk lövhög.
Medelfyllig smak med pigg fruktsyra och måttfulla tanniner.
Vin av sangiovese. MS: 14p Surt!

16,5
+
359:-

2015 Tenuta Buon Tempo Brunello di Montalcino
Tenuta Buon Tempo, Brunello di Montalcino, Toscana,
Italien
75067, Handpicked Wines Sweden, 14 %
Aromatisk, rund doft av mandel, mörk choklad, multna löv,
björnbär, svart te, plommon och körsbär. Fyllig smak med ganska hög fruktsyra, tydliga men runda tanniner, drygt medelfyllig kropp och lång eftersmak. Vin av brunello. RA: 15,5p.

14,5
=
239:-

2018 Kim Crawford Pinot Noir
Kim Crawford Wines, Marlborough, Nya Zeeland
50676, Altia Sweden, 13 %
Aromatisk doft av hallon, jordgubbskompott, kaffe, ek och
gula kolasnören. Fruktig smak med hög fruktsyra, snälla tanniner och en lätt men smörig kropp. Pinot noir.

12,5
=
116:-

2016 Ramírez de la Piscina Crianza
Ramirez de la Piscina, Rioja, Spanien
72736, Robert Rask Vinhandel, 14,5 %
Doft av björnbär, hallonkarameller, dill, smörkola och
skoputs. Smaken har unga, lite spretande och riviga tanniner. Vin av tempranillo.

13,5
+
119:-

2019 Portia Roble
Bodegas Portia, Ribera del Duero, Kastilien-León,
Spanien
71256, Altia Sweden, 14,5 %
Generös doft av svartvinbärsgelé, hallon, körsbär och oregano. Smak med frisk syra, medelfyllig kropp och balanserade
tanniner. Vin av tempranillo.

12,5
149:-

2018 Gaba do Xil Mencia
Telmo Rodriguez, Valdeorras, Galicien, Spanien
74250, Wine Affair Scandinavia, 13 %
Doft av björnbär, slånbär, mandel, nypon, jordgubbskompott och tobak. Smaken har hög fuktsyra, återhållna tanniner och påtaglig bitterhet i avslutet. Vin av mencía.

100% N E B B I O L O
F R Å N K U LT P R O D U C E N T
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Alkohol i samband med arbete
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13,5
=
179:-

2015 Marqués de Cáceres Reserva
Bodegas Marqués de Cáceres, Rioja, Spanien
85112, Domaine Wines Sweden, 14,5 %
Doft av dill, fruktkarameller, körsbär, mynta, rostat kaffe,
mörk choklad. Stram, elegant smak med fin struktur och
torrt slut. Vin av tempranillo, garnacha och graciano.

14
=
189:-

2017 Valle de Nabal Tempranillo
Bodegas Navarro, Ribera del Duero, Spanien
70732, Happy Dog Dryckeshandel, 14 %
Dov, något återhållen, ren doft av björnbär, plommon,
rostad ek, läder och kokostoppar. Stringent, balanserad
smak med mörka bär, pigg syra och tydliga tanniner, drygt
medelfyllig kropp och bra längd. Vin av tempranillo.

14
=
189:-

14
329:-

2009 TOCS
Terres de Vidalba, Priorat, Katalonien, Spanien
50974, Vingourmet Sweden,, 15 %
Doft av björnbär, kokta grönsaker, oliver, brasved, viol, läder
och vaselin. Smaken har höga men polerade tanniner och
ett sammandragande, lite syrligt slut.
Grenache och syrah.

16,5
+
359:-

2010 TOCS
Terres de Vidalba, Priorat, Katalonien, Spanien
50895, Vingourmet Sweden, 15 %
Doft av björnbär, plommon, lätt stallighet, oliver, välhängt
kött, vanilj, ceder och ett uns dill. Smak med höga strama
men polerade tanniner. Grenache och syrah.

2008 Vidalba
Terres de Vidalba, Priorat, Katalonien, Spanien
50935, Vingourmet Sweden, 15 %
Mörk doft av lakrits, gummi, choklad och plommon. Drygt
medelfyllig smak med fin struktur, hög fruktsyra, tät mittpalett samt ett varmt och syrligt avslut.
Grenache, syrah och cabernet sauvignon.

17

2011 TOCS
Terres de Vidalba, Priorat, Katalonien, Spanien
50896, Vingourmet Sweden, 15 %
Doft av björnbär, oliver, elegant ek, generös integrerad stallighet, fina bordeauxliknande toner, läcker vanilj och ceder. Fyllig
smak med höga men polerade och integrerade tanniner och
långt avslut med antydd eldighet. Grenache och syrah.

13,5
189:-

2011 Vidalba
Terres de Vidalba, Priorat, Katalonien, Spanien
50936, Vingourmet Sweden, 15 %
Öppen, varm doft av provençalska örter, lagerblad, sviskon
och björnbär. Medelfyllig smak med söt frukt, mjuka tanniner, balanserad fruktsyra samt en eldig eftersmak med lite
beska. Grenache och syrah.

16
489:-

14
=
189:-

2016 Vidalba
Terres de Vidalba, Priorat, Katalonien, Spanien
50854, Vingourmet Sweden,, 14,5 %
Stor doft av mörka bär, oregano, sandelträ och mjölkchoklad. Smak med mjuk attack, frisk syra, balanserade tanniner
och medelfyllig kropp. Grenache, syrah, och carignan.

2003 TOCS
Terres de Vidalba, Priorat, Katalonien, Spanien
50894, Vingourmet Sweden, 14 %
Mogen doft av björnbär, blyerts, charkuterier, plommon,
nypon, örter, mandel och en liten dammighet. Smak med
höga, torra tanniner som hunnit mogna lite men fortfarande stramar åt i ett väl eldigt slut. Grenache, syrah, cabernet
sauvignon och merlot.

14,5
349:-

15
=
225:-

2018 OM 500
Oliver Moragues, Mallorca, Balearerna, Spanien
77920, Happy Dog Dryckeshandel, 13,5 %
Småmullrande, örtig doft av svarta vinbär, svarta oliver,
mörka plommon, pinje, kakao och ek. Balanserad, fyllig
smak med pigg fruktsyra, lagom strama tanniner, medelfyllig kropp och ren eftersmak. Mantonegro, callet, cabernet
sauvignon och syrah.

2015 Nabal Reserva Tempranillo
Bodegas Navarro, Ribera del Duero, Katalonien,
Spanien
76428, Happy Dog Dryckeshandel, 14,5 %
Dov, mullrande doft av smörkola, kokoskräm, skoputs,
rostade fat, fermenterade mejeriprodukter, björnbär svarta
vinbär, engelsk julkaka, korinter och dill. Fyllig, fruktdriven
smak med pigg fruktsyra, tydliga tanniner och drygt medelstor kropp. Vin av tempranillo.

10,5
+
68:-/1000ml

2019 Zafrica Cape Reserve Red Blend
Icon Wines, Western Cape, Sydafrika
50621, Wine Team Global, 13 %
Doft av plommon, mandel, rostat trä och ett uns ceder.
Smak med hög fruktsyra, torra tanniner och ett lite bittert
slut. Cabernet Sauvignon, pinotage och shiraz.

15
+
219:-

2016 Mulderbosch Faithful Hound
Mulderbosch Vineyards, Western Cape, Sydafrika
73031, Wine Affair Scandinavia, 14,5 %
Öppen, aromatisk, lite rökig doft av svarta vinbär, björnbär,
ceder, pinje, lagom rostade fat och en finstämd stallighet.
Rund, tillgänglig, balanserad smak med pigg fruktsyra och
lagom torra tanniner, medelfyllig kropp och alkoholvarm
eftersmak. Cabernet sauvignon, cabernet franc, merlot,
malbec och petit verdot.

14,5
295:-

2012 Bartinney Èvelage
Bartinney Private Cellars, Stellenbosch, Western
Cape, Sydafrika
50068, Gardshol Wines, 14 %
Generös doft av svarta vinbär, läder, tobak, svart lakrits, grön
paprika, asfalt, ceder, pinje och blyerts. Intensiv attack med hög
fruktsyra och torra men mer återhållna tanniner och medelstor
kropp. Cabernet sauvignon, petit verdot, merlot och malbec.

15,5
=
329:-

2018 MC
Bodegas Marqués de Cáceres, Rioja, Spanien
75033, Domaine Wines Sweden, 14,5 %
Generös doft av plommon, mint, örter, choklad, dill, smörkola, ceder och kaffe. Vinös, fruktig smak med läskande
fruktsyra, lagom klipp i tanninerna och medelfyllig kropp.
Vin av tempranillo.

15
329:-

2007 TOCS
Terres de Vidalba, Priorat, Katalonien, Spanien
50891, Vingourmet Sweden, 15 %
Generös, örtig doft av plommon, nyponmarmelad, stall,
salmiak, charkuterier, blåbär, asfalt, råtobak och läder.
Stram, koncentrerad smak med mycket torra tanniner, frisk
fruktsyra, en liten sälta och ett väl eldigt slut. Grenache,
syrah, cabernet sauvignon och merlot.

15,5
=
329:-
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2008 TOCS
Terres de Vidalba, Priorat, Katalonien, Spanien
50892, Vingourmet Sweden, 15 %
Kryddig, stallig, fruktig doft av björnbär, marmelad på
skogsbär, fernissa, svarta oliver, charkuterier och korinter.
Fyllig smak med mörk, intensiv frukt, torra tanniner och
rejäl, lite syltig, alkoholvarm eftersmak. Grenache och syrah.
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359:-

Sött vin
15,5
299:-/500ml

2019 Mandrarossa Serapias Passito di Pantelleria
Cantine Settesoli, Passito di Pantelleria, Sicilien,
Italien
50294, Nigab, 14 %
Generös doft av råtobak, persikor, aprikoser, torkad mango
och gula russin. Smak med simmigt söt kropp, balanserad
syra och bra längd och renhet. Vin av zibibbo.

HUNTER’S RIESLING
– MED SMAK AV
PASSION, ÄPPLE
OCH FÄRSKA ÖRTER
HUNTER’S RIESLING
ARTNR. 2480, 109 KR, 12,5%, 750 ML

VINTRADITION

Från Nya Zeeland
med fokus på
ursprunget

W I N E M A R K E T. S E

Hunter’s Riesling görs av
familjen Hunter som redan
1979 anlade sin första vingård
i Marlborough. Än idag är det
familjen som sköter arbetet på
vingården. Hunter’s Riesling
är ett modernt vin med tydlig
prägel av sin växtplats.

Alkohol kan skada din hälsa.

Njut en torr sherry!
Runt den 36:e breddgraden, i triangeln
mellan Jerez de la Frontera, Sanclúar
de Barrameda och Puerto de Santa
Maria, odlas druvorna till ett av världens mest försakade vin. Här är det
både varmt och torrt och två olika
vindar tävlar mot varandra.
Text och foto: Rickard Albin
Provare:
Rickard Albin
Mårten Söderlund
Magnus Hoffstein
Johan Wadman

Den heta, torra sydostvinden från Sahara som kallas ”Levante” och
den svalare, fuktigare västliga vinden från Atlanten som kallas ”Poniente”. Det är den senare som möjliggör att jästsvampar som Sacharomyces beticus m fl kan utvecklas på druvorna och sedan ge det
karaktäristiska floret ”Velo de flor” i ekfaten under lagring.
För att ta hand om de cirka 600 mm regn per år, som huvudsakligen faller under hösten och vintern, bygger man upp jordvallar av
den högabsorberande, vita kalkrika albariza-jorden mellan vinraderna efter skörden. Dessa rektangulära gropar samlar sedan upp
regnvattnet på ett effektivt sätt, varefter jordvallarna sedan jämnas
ut igen på vårkanten. Processen kallas ”aserpia/alumbra”. De andra
jordtyperna är arena, som är en skifferhaltig sandjord med inslag av
kisel och barro som är en kalk- och skifferhaltig lerjord.
Sherry lagras i ekfat i s k solera-system, där yngre vin successivt
blandas med äldre vin, vilket gör att en sherry från en given solera
ger en jämn kvalitet år från år. Fino är den ljusaste och torraste
sherryn, som kännetecknas av att vinet får vila under det unika
jästlagret, som vi kallar flor. En fino börjar oftast sin resa med att
man tillsätter 2 - 10 % jäsande vinmust ”pies de cuba” till druvmusten,
som sedan får jäsa på stora rostfria tankar eller på 600 l ekfat, s k
”botas”. När vinet är helt torrt avskiljs jästfällningen och man tillsätter druvsprit upp till 15 - 15,5 %. Vinet fylls till 5/6 på ekfaten som
oftast är av amerikansk ek.
Man skiljer på s k biologisk lagring och oxidativ lagring. Under
den biologiska lagringen utvecklas floret bäst vid just denna alkoholhalt och vid temperaturen 15 - 20°C. Förutom saccharomyces
beticus utvecklas även andra saccharomyces-varinter som cheresiensis, montuliensis och rouxi. Ofta ritar man ett kritstreck, una raya, på
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första fatet i en lång rad med fat, så kallad criadera i soleran. Under
denna ”biologiska lagring” absorberar floret allt restsocker, reducerar
halten glycerin och flyktiga syror, ökar halten av estrar och aldehyder
och skyddar vinet mot mörkfärgning. Detta kräver regelbunden tillsättning av yngre vin. Nästa klassificering sker normalt efter 6 - 12
månaders lagring på ekfat. Om floret är intakt och fint blir det en så
kallad ”palma” och ett litet streck läggs till strecket. Ju längre lagring
desto fler streck läggs till palmen. Manzanilla är en elegant sherry
som lagrats i Sanclúar de Barrameda, där floret lär bli extra tjockt
och fint och syran lite högre. Här finns flera olika varianter.
I denna provning har vi valt ut torra sherryviner som fått mer eller
mindre av den så kallade oxidativa lagringen. Amontillado börjar
sitt liv som en fino under flor under minst 3 års lagring. Därefter
tillsätts vinsprit, floret försvinner och en oxiderande mognadsprocess
tar vid. Oloroso, som fritt översatt betyder ”doftande”, markeras ofta
med en cirkel ovanpå det första strecket, som ett danskt eller norskt
ø. Ibland, om kvaliteten och glycerolhalten är extra hög, ritas en ”pata
de gallina” (en hönsfot, ett streck med en bock) på ekfatet när man
klassificerar vinet. Ofta tillsätts vinsprit till 17 % till det färdigjästa
vinet, varefter den s k oxidativa lagringingen sker. Olorosoviner är
ofta torra till halvtorra. Palo Cortado sägs ha en doft av amontillado
och smak av oloroso och börjar sitt liv med en smula flor. En del
producenter hävdar också att denna vintyp är svår att förutbestämma
på samma sätt som andra varianter av sherry. Till sist måste jag även
ta upp begreppet almacenista även om denna sherrytyp inte ingår
i temaprovningen denna gång. Detta är en sherry från ett specifikt
namngivet lagringshus och/eller ett antal utvalda fat med speciell,
hög kvalitet.

16
+
259:-

Palo Cortado Península Solera Reserva
Lustau, Jerez, Andalusien, Spanien
8233, Moestue Grape Selections, 19 %
Komplex, aromatisk doft av kanderad apelsin, pomerans,
blommor, knäck, örter, farinsocker, kakao, té, brasved och
hasselnötter. Smakrikt, torrt, elegant anslag med hög
fruktsyra, lite slankare men ändå lite simmig kropp och lång,
elegant eftersmak. MS: 15p Bittert avslut.

16
Gran Barquero Amontillado
=
Pérez Barquero, Montilla-Moriles, Andalusien, Spanien
199:-/500ml 90689, We & Wine AB, 19 %
Aromatisk, komplex doft av kanderade apelsinskal, lättrostad sötmandel, knäck, nougat, fikon, karameller, kakao, marsipan, kamomill, melass och vax. Stramt anslag med hög
fruktsyra och lite hartsig känsla i eftersmaken. RA, JW: 15p
15,5
+
299:-

Gutiérrez Colosía Amontillado
Bodegas Gutiérrez Colosía, Jerez, Andalusien, Spanien
82791, Happy Dog Dryckeshandel, 18 %
Fyllig, rund doft av mörk choklad, hasselnötter, torkade
fikon, dadlar, timjan, kamomill, apelsin, grapefrukt, te, läder,
kokos, mandelmassa, brasved och ek. Fyllig, balanserad
smak med frisk fruktsyra, rund kropp och harmoniskt avslut.

16
=
389:-

Palo Cortado Viejo C.P Valdespino
Valdespino, Jerez, Andalusien, Spanien
91245, Enjoy Wine & Spirits, 20 %
Aromatisk, elegant, komplex doft av lättrostade hasselnötter, engelsk marmelad, karamell, rostad kokos, glöggkryddor, honung, kanderad apelsin, smörkola, brasved, mint,
rosor, örter med ett uns högre alkohol och ek. Rik, balanserad, komplex, alkoholvarm, rund smak med pigg fruktsyra,
simmig kropp och lång, harmonisk eftersmak.

Don Gonzalo Oloroso VOS Valdespino
16
Valdespino, Jerez, Andalusien, Spanien
229:-/375ml 91226, Enjoy Wine & Spirits, 21 %
Generös, komplex doft av mörk choklad, kaffe, kakao, brända mandlar, hasselnötter, fikon, dadlar, läder, grapefrukt
och pomeransskal. Intensiv, rik smak av torkad frukt, frisk
fruktsyra, viss sälta, simmig kropp och lång, eldig eftersmak.

15,5

99:-/375 ml

13,5
99:-/375 ml

Leonor Palo Cortado 12 Years
Gonzalez Byass, Jerez, Andalusien, Spanien
76565, Nigab, 20 %
Aromatisk doft av knäck, apelsin, rostad sötmandel, hasselnötter, torkade fikon, tågvirke, cognac, melass, läder och ett
stänk högre alkohol. Eldigt anslag med frisk fruktsyra, lätt
sälta, simmig kropp och alkoholvarmt avslut.
Viña AB Amontillado Seco Palomino
Gonzalez Byass, Jerez, Andalusien, Spanien
76536, Nigab, 16,5 %
Doft av rostad sötmandel med skal, knäck, jord, lim, jod,
russin, flykiga syror, hö och ett stänk högre alkohol. Torr,
något fadd smak med återhållen frukt och måttlig fruktsyra
med lätt hartsig känsla i eftersmaken.

16

Lustau Solera Reserva Amontillado Los Arcos
Lustau, Jerez, Andalusien, Spanien
8227, Moestue Grape Selections, 18,5 %
Elegant, fruktig doft av apelsin, rostad sötmandel, mjölkchoklad,
104:-/375ml anis, kaffelikör, rostade kastanjer, te, blodapelsin, äpple, blommor,
örter och acaciahonung. Harmonisk smak med ren, frisk fruktsyra
i en lagom simmig kropp med långt, elegant avslut.
15
=
229:-

Tio Diego Amontillado
Valdespino, Jerez, Andalusien, Spanien
98029, Enjoy Wine & Spirits, 18 %
Rustik doft av rostade hasselnötter, brasved, kaffe, knäck,
mandel, kanderade apelsiner, teaffär, tångvall, romerska
bågar, torkade fikon, dadlar och ett stänk högre alkohol.
Fyllig, varm smak med sälta, rund kropp, vital fruktsyra och
lätt bitterhet i avslutet. MS: 14p Stickig!

As You Like It Amontillado Blend
16
Williams & Humbert, Jerez, Andalusien, Spanien
235:-/375ml 76677, Ward Wines, 20,5 %
Generös, komplex doft av rostade hasselnötter, kastanjer,
mörk choklad, mandelmassa, kvittenmarmelad, calvados,
farin, russin, pomeranser, äppeljuice och ett stänk melass.
Intensiv smak med eldigt, något bränt, sött anslag, frisk
fruktsyra, simmig kropp och lång, varm eftersmak.
15
Amontillado Antique Fernando de Castilla
Bodegas Rey Fernando de Castilla, Jerez, Andalu319:-/500ml sien, Spanien
92259, Viña Española, 19 %
Generös, komplex, läcker doft av kanderad apelsin, mörk
choklad, grädde, rosor, karamell, kanel, päron, brasved,
chokladdragerad marsipan, hasselnötter och italiensk nougat. Stram, torr smak med hög syra, lite simmig kropp och
lång eftersmak. Doften klart bättre än smaken.
Dos Cortados Palo Cortado Sherry 20 Years Rare
15,5
old Dry
=
329:-/500ml Williams & Humbert, Jerez, Andalusien, Spanien
70958, Ward Wines, 21,5 %
Fyllig, eldig doft av rostade hasselnötter, melass, farin, torkade fikon, dadlar, russin, romerska bågar, grillade äpplen,
fernissa och ett stänk högre alkohol. Fyllig, rustik smak med
eldigt anslag, frisk fruktsyra, fyllig, oljig kropp och lång,
alkoholvarm eftersmak.
15
649:-

Tradición Amontillado 30 Years
Bodegas Tradición, Jerez, Andalusien, Spanien
76216, Janake winegroup, 19 %
Aromatisk, ranciodoft av torkad frukt, vax, påtaglig ek,
fernissa, bränt socker, jod, mint, höstlöv, fänkål, tågvirke och
nötter. Smak med intensivt, eldigt och torrt anslag, hög, ettrig
fruktsyra, drygt medelfyllig kropp och lång, syrarik eftersmak.
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Katasterläge
– den minsta vingårdsenheten i Tyskland
Tyska vinetiketter är inte så lätta att förstå. De kännetecknas av utförlig information och stor noggrannhet. Särskilt är det vinets beteckning
som är mångordig och svårbegriplig för genomsnittskonsumenten.
Text: Lennart Rammer
Här är ett exempel från vinodlarkooperativet Durbacher Winzergenossenschaft i
Baden. 2019:er Durbacher Kochberg Spätburgunder Weissherbst Kabinett trocken.
2019 är skördeåret, Durbach är vinorten
här i genitiv pluralis, dvs. Durbach-bornas…,
Kochberg är det enskilda vingårdsläget eller
Einzellage, Spätburgunder är druvsorten,
Weissherbst är tillverkningsmetoden dvs.
rosévin i det här fallet, Kabinett är predikatsnivån och trocken är att vinet torrt.
Sju termer för ett vin! Så långa vinbeteckningar finns inte i något annat land.
Där marknadsför man oftast vinerna med
varumärken, t.ex. Big Zin från Kalifornien
och Bin 69 från Australien. Detsamma gäller
även för toppviner som Sassicaia från Italien
och Grange från Australien. Men det ska erkännas att även tyska viner ibland kan säljas
med varumärken som t.ex. Eins Zwei Dry
från Weingut Leitz i Rüdesheim i Rheingau.
Från den producenten kommer ett annat
exempel. 2016:er Rüdesheimer Berg Roseneck
Katerloch Riesling Grosses Gewächs. 2016 är
skördeåret, Rüdesheim är vinorten, Berg
Roseneck är det enskilda läget och Riesling
är druvsorten. Grosses Gewächs betyder att
vinet har gjorts av en medlem av VDP, Verband Deutscher Predikatsweingüter, den
ledande organisationen för tyska elitproducenter, och att det är ett torrt vin från en
vingård som har klassats som Grosse Lage.
Detta är den högsta nivån för vingårdar
i landet och motsvaras av Grand Cru i
Frankrike. Den som vill läsa mera om detta
system för klassifikation av tyska viner
hänvisas till min artikel i Munskänken nr
4 2014, sidorna 40-42, se Munskänkarnas
hemsida.
Katerloch betyder katthålet som är ett
noaord för djävulshålet, en amfiteaterlikande
klyfta i läget Berg Roseneck, en plats som
förr i tiden ansågs farlig att besöka. Detta
är ett Katasterlage eller Gewann som det
också kallas.
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Sedan 2014 gäller att ett katasterläge får
namnges på vinetiketter. Tidigare var Einzellage, enskilt läge, den snävaste beteckningen på tyska viner, men nu är katasterläge den minsta enheten. Ett Einzellage
kan innehålla flera Katasterlagen. Kataster
är sedan medeltiden och fortfarande ett
register över små namngivna brukningsenheter inom jordbruket och vinodlingen som
underlag för beskattning. Till grund för
registret ligger historiska lantmäterikartor
och skriftliga beskrivningar. Ett liknande
register förs i Sverige av Lantmäteriet.
Ansökan om att få registrera ett vin med
ett katasterläge görs av en ägare till mark
inom läget. Läget förs in i den officiella
vingårdsförteckningen, Weinbergrolle, som
enligt den tyska vinlagen administreras av
lantbruksmyndigheten i respektive delstat.
Det har nu blivit en trend i Tyskland att
ange katasterlägen på etiketterna till de
bästa vinerna, särskilt för topproducenterna
inom VDP. Det som sker är att man på den
bästa delen av ett Grosse Lage byter namnet till ett katasterläge. Det nya namnet får
som regel status som Grosse Lage av VDP,
medan det tidigare namnet för resten av läget ofta men inte alltid degraderas till Erste
Lage. Många gånger ägs hela katasterläget
av en enda producent som monopol.
VDP har arbetat efter principen ”Ju
snävare ursprungsbeteckning, desto högre
kvalitet”. Men detta har ifrågasatts: ”En
liten del av ett potatisland är fortfarande ett
potatisland”. En annan regel som har gällt
är Ett-vins-principen. Det får bara finnas
ett torrt vin från ett klassificerat läge. Det
betyder att det inte är tillåtet med Grosse
Lage – Grosses Gewächs och Erste Lage
med samma vingårdsnamn. Syftet med
VDP:s nya klassifikationssystem och även
med införande av katasterlägen har varit att
höja statusen på de bästa tyska vinerna –
och priset. Resultatet har blivit det önskade.
Man har lyft sig själva i håret!
Hos Systembolaget finns under år 2021

ett fåtal tyska viner från katasterlägen.
Förutom det nämnda vinet från Berg Roseneck Katerloch har producenten Johannes
Leitz i Rüdesheim i Rheingau också ett par
andra Grosses Gewächs från Rüdesheimer
Berg, Berg Kaisersteinfels Terassen Riesling Grosses Gewächs och Berg Schlossberg Ehrenfels Riesling Grosses gewächs.
Beteckningarna Katerloch, Terassen och
Ehrenfels är katasterlägen som ägs som
monopol av Leitz men de är inte separat
registrerade i Weinbergrolle för Bayern och
inte som Grosse Lage enligt VDP trots att
företaget är medlem där.
Producenten Knipser från Laumersheim i
mellersta Pfalz har två viner från katasterlägen i Systembolagets sortiment, Steinbuckel
Riesling Grosses Gewächs och Im Grossen
Garten Spätburgunder Grosses Gewächs.
Steinbuckel är den bästa delen av vingården Laumersheimer Mandelberg som nu
har degraderats från Grosse Lage till Erste
Lage. Im Grossen Garten är en del av Erste
Lage Grosskarlbacher Burgweg, tidigare
ett Grosse Lage. Båda vingårdarna ingår i
Weinbergrolle för Rheinland Pfalz och är
Grosse Lage enligt VDP.
Från vindistriktet Franken finns hos
Systembolaget vinet Escherndorfer Am
Lumpen 1655® Riesling tocken från
vinodlaren Rainer Sauer i Escherndorf. Läget Escherndorfer Lump är ett av de bästa
och mest berömda i Franken och i hela
Tyskland. Alltsedan VDP:s nya klassifikationssystem infördes har det klassats som
Grosse Lage. Men de främsta producenterna i Escherndorf ansåg att hela läget Lump
inte uppfyllde kraven för Grosse Lage. De
hittade en gammal karta från år 1655 där
en del av läget Lump, en Gewanne, kallades
för Am Lumpen.
Man ansökte om att den centrala och
bästa delen av Lump skulle byta namn till
Am Lumpen 1655® där siffran syftade på
årtalet på kartan. Namnet beviljades av

Brantlägen i Würzburg

lantbruksmyndigheten för Bayern i München och av VDP. Dessutom registrerade
man namnet som ett skyddat varumärke.
Den kvarvarande delen av läget med namnet
Lump degraderades från Grosse Lage till
Erste Lage. Ett sådant vin från Rainer Sauer
finns också på Systembolaget, Escherndorfer Lump Riesling Trocken Erste Lage.
Tre VDP-medlemmar, Rainer Sauer, Horst
Sauer och Michael Frölich är delägare i Am
Lumpen 1655.

filé” av vingården. Namnet kommer av att en
gångväg förlöper snett upp genom vingården vilket gör att det på båda sidor bildas
två spegelvända trianglar som ser ut som
harpor. De vertikala raderna av vinstockar
är strängarna i instrumenten. Läget Stein
Harfe ägs som monopol av firman Bürgerspital zum Heiligen Geist i Würzburg men
finns för närvarande inte på Systembolaget.
Namnet ingår i Weinbergrolle och är ett
Grosse Lage.

Ett annat berömt vin från Franken är Würzburger Stein. Det ligger med ett långsträckt
brant söderläge inne i staden Würzburg intill
floden Main. Det finns på Systembolaget
från firman Juliusspital, både som riesling
och silvaner och med båda druvsorterna som
Grosses Gewächs och Erste Lage. Würzburger Stein är det kanske främsta vingårdsläget
i Franken och ett av de mest berömda i
Tyskland. Det har gett upphov till begreppet
Steinwein. Det klassades som Grosse Lage
redan när VDP-systemet infördes.
Stein Harfe är ett katasterläge till
vingården Würzburger Stein. Det är den
mellersta och bästa delen, som en ”coeur du

De tre stora vingodsen i Würzburg,
Burgerspital, Juliusspital och Staatlicher
Hofkeller, äger så gott som hela Würzburger Stein. De har nu gemensamt ansett att
inte hela vingården lever upp till kvaliteten
för Grosse Lage. Man har därför hos VDP
ansökt om och fått beviljat att enbart den
västra och brantaste delen av vingården
Stein – det som ligger väster om Stein
Harfe – ska få klassas som Grosse Lage.
Samtidigt har man begärt att den delen ska
byta namn till Stein-Berg. Detta är namnet
på det där belägna katasterläget och ett
namn som människor i staden sedan gammalt använder. Den östra mindre branta

delen har katasternamnet Schalksberg som
producerar något mindre framstående viner
och vars namn inte används. Den delen klassas nu som Erste Lage med namnet Stein.
I väntan på beslut har de tre stora
vingodsen i Würzburg fått ett undantag
från Ett-vins-principen och saluför viner
från Stein både som Grosse Lage – Grosses
Gewächs och som Erste Lage. Beteckningen
Stein-Berg är sedan tidigare godkänd både
som Grosse Lage av VDP och som namn i
Weinbergrolle av lantbruksmyndigheten i
München.
I december 2020 blev vingården också efter
långvarig utredning av EU i Bryssel godkänd
som skyddad ursprungsbeteckning. Detta
är den högsta graden av kontroll och skydd
av ett varumärke i Europa och beslutet
anses som en stor framgång för de sökande
företagen. Namnet kommer att användas på
vinerna från och med årgången 2020.
Det finns olika sätt att få beteckna viner
med ett katasterläge. Det enklaste – som
firman Leitz i Rüdesheim tillämpar – är att
utan ansökan enbart ange namnet på delläget på etiketten. Det kräver ingen kontroll …

sardinien

Köp sardiska viner i vår näthandel – finns ej på Systembolaget!
Tenute Olbios - Vermentino di Galura D.O.C.G. och mycket annat
Cantina Sedilesu – Cannonau från bergen i Mamoaida
Vini Contini – Karmis (Vernaccia/Vermentino), I Giganti (Nieddera/Caddiu)

Vi har lager i Danmark
och betalar alla skatter
och avgifter! Hemleverans
till dörren. Fyra lådor är
fraktfritt!

Köp gärna Sardinien Premium Box x 3 med sex olika viner från alla tre vingårdarna.
Läs mer på Carliot.com och beställ i vår vinbutik Tidblomgroup.se
Här finns också goda sydafrikanska viner från Tidbloms och
finfin Barolo m.m. från specialisten på norra Italien Deliovin.
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och medför inget varumärkesskydd. Namnet
på det enskilda läget måste dock anges.
Man kan lägga till ett fantasinamn som
Hagemann till Bürgerspitals toppriesling
från Würzburger Stein. Det är inget katasterläge, det är namnet på den person som
donerat en del av vingården till företaget.
Även då måste namnet på det enskilda
läget anges.
Ett annat sätt är att registrera ett varumärke. Det är fallet med Am Lumpen
1655® i Escherndorf. Då sker ingen extra
kontroll av vinets ursprung och kvalitet,
bara av varumärkets ensamrätt.
Är producenten medlem av VDP kan en
ansökan lämnas in till organisationen om
att läget betecknas som Grosse Lage.
Ansökan om att namnet förs in på den
officiella listan, Weinbergrolle, och lämnas
till delstatens lantbruksmyndighet enligt
regler i den tyska vinlagen.
Slutligen kan producenten lämna in en
ansökan till EU om ”skyddad ursprungsbeteckning”, geschützte Ursprungsbezeichnung, g.U. Detta är en kulturminnesförklaring och den högsta graden
av varumärkeskontroll av livsmedel på
EU-nivå, således även av vin. Ett sådant
godkännande har nyligen skett av katasterläget Stein-Berg i Würzburg.
Låter det krångligt? Inte nog med att

Katasterläget Stein-Harfe är den mellersta och bästa delen av det enskilda läget Würzburger Stein
Foto: Haus des Frankenweins

Tyskland har de längsta vinbeteckningarna,
man har också det kanske krångligaste regelverket med många myndigheter inblandade. Dessutom ändras de olika reglerna
efter hand. Man brukar säga att systemet
med AOP, Appellation d’Origine Protégée,
i Bourgogne är svårt att överblicka, men det
har stark konkurrens av det tyska systemet.

Sen kan man tycka att det är sorgligt att
vinerna från de klassiska lägena Escherndorfer Lump och Würzburger Stein, och
även många andra berömda och välkända
enskilda lägen i Tyskland, har blivit degraderade från Grosse Lage till Erste Lage till
förmån för andra namn som är gammalnya
och okända för konsumenterna.

-30 min norr om Göteborg-

Thorskogs Slott är beläget i en underbar engelsk park. Med tinnar och torn, vackra personligt
inredda rum och salonger, värdskap i världsklass, utsökt mat, trolska omgivningar
och guldkant på tillvaron väntar en upplevelse utöver det vanliga.

Sommarnatt på Slott från 1545 kr per person
Se även våra andra paket på vår hemsida. Välkomna!
www.thorskogsslott.se 0520-661000 info@thorskogsslott.se
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EN AV VÄRLDENS
MEST ÄLSKADE CHAMPAGNER!

Charles Heidsieck är en hyllad och
älskad champagneproducent som uppskattas
av såväl sommelierer, vinskribenter och
champagneentusiaster.
Brut Réserve är signaturvinet som år
efter år levererar. Tack vare en stor andel
reservvin, hela 40%, får den en generös och
smakrik karaktär redan som ung. Helt i
harmoni med krispig syra och läckra citrustoner
som möter brioche, rostat bröd och mandel.
Den passar utmärkt som både aperitif och
att servera genom en hel måltid.

INTERNATIONAL WINE
CHALLENGE 2020

SVENSKA DAGBLADET
2020

LIVETS GODA
2020

ALLT OM VIN
2020

Tips och inspiration
hur du kombinerar vin och mat
får du som medlem i
www.gastronomiklubben.se

ART NR 77522
ALK 12%

469 KR
LEVERERAS I
PRESENTFÖRPACKNING
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REPETITIONSKURSEN

Chardonnay

Chardonnay är druvsorten alla gillar, vinodlare,
vinmakare och vindrickare.

PROVA SJÄLV

Vinodlaren för att druvan är relativt lättodlad
och ger säkra skördar när vårfrosten väl är
avklarad, vinmakaren för att druvan snällt
ställer upp på hans eller hennes alla alla idéer
och vindrickaren för att vinet är så gott med
fruktig kropp och en syra som varken är för
slapp eller för hög. Så hör också chardonnay
till de mest odlade druvsorterna i världen.
Chardonnay är en korsning av pinot noir
och gouais blanc, den senare en gammal
medioker volymdruva som knappt finns mer.
Korsningen tros ha skett i Bourgogne där för
övrigt en liten by i Mâcon heter just Chardonnay. Det är också vit bourgogne som stått
som förebild när druvan spridits över den
vinodlande världen. Idag odlas den snart sagt
överallt och oftast med framgång. Druvan
gör bra ifrån sig i de flesta klimat och ger
beroende på producentens ambitioner och
ursprungsområde både schyssta vardagsviner
och högklassiga prestigeprodukter.
Chardonnay är i grund och botten en

Sex viner som visar hur chardonnayviner
kan variera med ursprung och vinifikation.
2018 L Chardonnay, Laroche
(nr 5649, pris 99:-)
I södra Frankrike odlas en hel del chardonnay med målsättning att göra rättframma,
fruktiga och druvtypiska viner. Klimatet är
varmare än i ursprungsområdet Bourgogne,
druvorna blir mognare och vinerna får en
lite rundare och mjukare karaktär. Vinet
är jäst i ståltank och visar chardonnay i sin
basversion.
Fruktig, lite avrundad doft med persika,
päron, honungsmelon och en lätt smörton.
Torr, fruktig, okomplicerad smak med viss
rondör och pigg syra.
2019 Petit Chablis Domaine Sainte Claire,
J M Brocard (5588, 139:-)
Ett vin från Chablis’ utkanter, odlat svalt
och jäst enbart i ståltank.
Doften har inslag av gult och grönt äpple, lime, en touche smör och så lite av den
där speciella mineraltonen som är typisk
för chablis. Smaken är torr, slank och stram
med frisk syra och trevlig mineralkaraktär
inklusive en liten sälta. Ett vin som har mer
karaktär av sitt ursprung än av druvsort.
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neutral druvsort. Det är först vid hög druvmognad den presterar några yppigare aromer.
Svalt odlad, och därmed knappt mogen vid
skörd, ger den mest blyga aromer av gula
och gröna äpplen och citrus samtidigt som
syran är markerad. Med högre druvmognad
framträder drag som persika och melon.
Och när druvan är riktigt mogen, som den
blir i ett varmt klimat, kan ananas och andra
mer exotiska aromer dyka upp. Eftersom
chardonnay lätt producerar mycket socker
hamnar alkoholen gärna högt och i kombination med för snäll syra kan det ge vinerna ett
klumpigt uttryck.
Chardonnay gifter sig bra med ek. Druvan
har kropp och extrakt nog att stå upp mot
eken och ekaromerna kompletterar i sin tur
druvans toner. Kombinationen har blivit så
vanlig att ekaromer som vanilj, kola, kokos,
rostat bröd och liknande nästan uppfattas
som druvans egna. De smöraromer som ofta
förekommer i den här sortens viner är däre-

mot en ton som uppkommer i samband med
den malolaktiska jäsningen.
Chardonnay fungerar bra på de flesta jordar men ger ofta sitt bästa när det finns kalk i
marken. Just den neutrala druvkaraktären gör
också att chardonnayviner ofta ger uttryck för
sin växtplats, sin terroir. Olika områdesspecifika drag av våt sten, mineral, ylle, nötter och
olika frukter skiner igenom och dessutom
varierar strukturen på smaken efter härkomst.
Många högklassiga chardonnayviner
vinner på lagring. Främst gäller det viner
som odlats relativt svalt som i Chablis och
Bourgogne. En montrachet ger sällan sitt
optimum före 20 års ålder och en chablis
grand cru sällan före 10 år. Men även strama
viner från inte alltför varma områden i Nya
världen utvecklas positivt på flaska. De
riktigt varmodlade och yppigt fruktiga chardonnayvinerna bör dock drickas inom några
år om man vill vara på den säkra sidan.
Ulf Jansson

2019 Couvent des Jacobins Bourgogne
Blanc (5798, 159:-)
En försmak av vad klassisk (och dyrare) vit
bourgogne handlar om. Druvorna kommer från olika delar av Bourgogne och har
vinifierats delvis i ståltank och delvis i små
ekfat.
Smått utvecklad doft med inslag av gula
frukter, rostad ek, smör och lite citrus och
mineral. Medelfyllig, torr smak med god,
fruktig inledning, sammansatt mitt med
inslag av fat, bra syra och i avslutningen en
lätt strävhet.

2020 Penfolds Koonunga Hill Chardonnay
(6463, 89:-)
Ett varmodlat vin av druvor från olika
distrikt i South Australia. Vinet har jäst i
ståltank och sedan fått en körare med ek.
Doften känns mjukare än i de föregående
vinerna. Aromerna påminner om persika,
melon och ananas och här finns också
ett tydligt inslag av vanilj och rostad ek.
Smaken är rikare, rundare och har en liten
ekig strävhet. Syran som är ganska pigg har
bättrats på med en liten tillsats vid jäsningen. Chardonnayvin med tydlig karaktär.

2019 Saint Claire Vicar’s Choise Barrel
Chardonnay (2188, 89:-)
En chardonnay från Marlborough på Nya
Zeelands sydö. Växtbetingelserna är lite
varmare än i Bourgogne och vinerna får
en lite rikare fruktighet. Vinet är delvis
jäst och lagrat i barriquer av fransk och
amerikansk ek.
Doften är öppen och avrundad med
nyanser av persika, melon, ek, smör, vanilj
och gräddkola. Smaken är medelfyllig och
torr med både frukt och ek, god syra, lätt
strävhet från ekfaten och viss fatbeska i
avslutningen. Står mitt emellan svalvuxet
och varmvuxet.

2019 Bonterra Chardonnay (16632, 139:-)
Druvorna till det här vinet kommer från
Santa Barbara County, ett för Kalifornien
svalare område där druvmognaden ändå
lätt blir hög. Jäst i ståltank och sedan lagrat
med ekstavar.
Doften är rik och lite syltig med tydliga
ektoner och inslag av aprikos, melon,
tropisk frukt, smör och nötter. Smaken är
rätt fyllig med antydd sötma, behaglig syra
och liten ekbeska. Varmast och generösast
i samlingen och stiltypiskt för Kalifornien.
En ordentlig kontrast till chablisvinet och
att jämföra de två visar på spännvidden hos
chardonnaydruvan.

NYHETER
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M AJ 2021
Les Têtes | Tête Nat 2019 | Nr. 90403 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .179 kr
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Sardinien
– rustika smakrika viner med pomodori ripieni och risotto
Sardinien har med sina många ursprungligen spanska druvsorter ett annat druvarv än
övriga Italien. Vinerna går ändå i en typisk italiensk stil och är således mycket lämpade att
drickas tillsammans med något gott att äta.
Text: Mats Burnert Foto: Kristina Pederson
På den vita sidan har man medelhavsdruvan
vermentino som finns i många vinområden och länder. De blå druvorna är främst
grenache och carignan, eller cannonau
och carignano som de heter på Sardinien.
Vinerna görs på italienskt vis och får därmed
en italiensk känsla med typiska kännetecken
som hög syra och viss beska.
De vita vinerna görs främst på vermentino
och här provar vi två viner från olika terroirer.
En från nordliga Gallura och dess granitjordar och en från sydliga Sulcis på alluviala
sandstensjordar med lerinslag och bra tillgång på mineraler. Det gör det skillnad i stil.
Primo Bianco som vuxit på gammal havsbotten, är fortfarande på hög höjd i bergen
i Sulcisområdet på södra Sardinien. Kalkavlagringarna indikerar möjlighet till syra
och höjden på vingårdarna samma sak. Det
besannas i vinet.
Vinet har en mild doft av frukter som
gröna äpplen och honungsmelon, men också
ett litet citronstänk och grön örttouch. Smaken, som är det viktiga med tanke på maten,
kännetecknas av hög syra, knappt medelfyllig
kropp och kryddig eftersmak, allt strukturerat
med fin mineral.
Vermentino di Gallura är förstås kraftigare
med tanke på terroiren. Doften är tydligt
fruktig med lite tyngre mineraltoner som
nästan drar mot fat, trots att det är oekat.
Vinet har hög syra, fyllig kropp och tydlig
kryddighet.
Cannonauvinet är en mycket typisk
grenache med röda bär, orientaliska kryddor
och lite plommon. Smakmässigt har vi en
medelsyra, medelfyllig kropp, viss kryddighet
och mjuk bitterhet. Ett ganska avrundat vin
utan så mycket strävhet.
Carignanvinet är också mycket typiskt
med solvarma blåbär, violer och hög syra. Det
har även en medelmåttig strävhet och liten
bitterhet.
Vi börjar med en variant på en ganska
typisk förrätt på Sardinien – brödpudding
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bakad i tomat, eller som sarderna själva säger,
Pomodori ripieni tradizionale alla Sarda. Man
tar ofta vara på gammalt bröd och använder
det i matlagningen. Det blir en fin, enkel och
rustik start.
Sen gör vi en risotto, italienskt och ibland
förknippat med Piemonte men Sardinien är
starkt kopplat historiskt med Piemonte så
det är naturligt.
Båda rätterna är vegetariska, men med ost.
Som tillbehör har jag dock valt kött, men det
kan uteslutas med en viss påverkan på vinerna men ändå med ett smakrikt resultat.

Pomodori ripieni, 4 p förrätt

4 stora tomater
2 skivor gammalt vitt bröd
4 ägg
60 g riven pecorino-ost
1 tsk socker
en nypa mald eller riven muskotnöt
olivolja
salt och svartpeppar
Sätt ugnen på 200 grader. Skär av locket på
tomaterna och ta bort dem, gröp ur innehållet och ställ dem i en ugnsfast form.

Riv det torkade brödet grovt. Riv pecorino-osten. Använd gärna Pecorino Sardo
som ofta finns i ostdiskarna i mataffärerna.
Vispa äggen med sockret så det blir fluffigt
och tillsätt en liten nypa salt. Rör ner det
rivna brödet och osten försiktigt i äggsmeten, fyll tomaterna och häll lite olivolja på
toppen (1/2 – 1 tsk per tomat). Strö över
ytterligare lite riven pecorino och krydda
lätt med svartpeppar ovanpå. Baka i ugnen i
40 minuter, tag ut och låt stå i fem minuter
innan servering.

Risotto verde con asparago, 4 p

4 dl risottoris exempelvis arborio
2 dl vitt vin, exempelvis vermentino
1,5 l hönsbuljong, jag använde Knorrs
tärningsbuljong
1 gul lök
100 g riven parmesanost
1 knippe sparris, ca 200 g
50 g sockerärtor
500 g lövbiff
svartpeppar
kinesisk soja för smak och sälta
1-2 msk olivolja

Finhacka löken. Koka upp vatten till
buljongen, lägg i buljongtärningarna och
håll buljongen varm. Värm olja i en kastrull,
låt löken och risottoriset värmas så de blir
glansiga. Slå i vinet och låt det koka in på
medelvärme. Pytsa på 1-2 dl buljong i taget
och låt det koka in innan du häller på ny
buljong. Det tar 20-30 minuter innan riset
är klart och det är inte säkert du behöver
all buljong. Hur lös risotto du vill ha avgör
du själv genom att låta mer eller mindre
buljong vara kvar. Smaka av riset, det ska
inte finnas en hård kärna. Under tiden riset
kokar, skär sparrisen i mindre bitar och stek
på medelvärme. När sparrisen är klar ställ
den åt sidan. Strimla sockerärterna.
Putsa bort senorna från köttet, peppra och stek hastigt 1-2 minuter per sida.
Ta upp köttet ur stekpannan och skär i
centimeterbreda skivor. Häll på lite soja
och rör om så köttet blir glansigt. Lägg i
parmesanen i risotton, därefter sparrisen.
Lägg upp på tallrik och strö
sockerärtorna över risotton.
Vinlista
Risotton – och lövbiffen
2019 Primo Bianco Vermentino di Sardegna, Mesa, nr 2575, 99 kr
om man använder den - ska
2016 Spèra Vermentiono di Gallura, Siddùra, nr 76361, 163 kr
serveras direkt från spis/ugn
2018 Cannonau di Sardegna Riserva, Sella e Mosca, Nr 2004, 129 kr
för bästa smak! Matlagning
2017 Nur Carignano di Sulcis, Sardus Pater, Nr 70874, 139 kr
handlar alltid om planering.

Hur smakar då vinerna
till pomodori ripieni?

Maten är ganska mild och samtidigt lite
bastant. Viss syra från ost och tomat, sötma
från bröd, tomat och ost. Äggstanningen
är ganska fast och påverkar inte så mycket
mer än att den mildrar och binder ihop
smakerna, och resultatet är mer en brödpuddning. I Italien använder man inte så
mycket salt, du kan addera lite salt om det
ska passar, det kommer dock att minska
syran i vinerna något.
Primo Bianco förändras inte så mycket.
Tack vare mineralen orkar syran med att
möta det hela. Vinet påminner om hur
det uppträder utan mat, aningen mindre
syrligt, lite mer fruktfylligt, kryddigheten är
en aning tydligare då umamin från rätten
stärker upp kryddigheten.
Spèra, som är fylligare får en liknande
lätt påverkan, det har lite mer kryddighet
och den känns lite tydligare.
Cannonau di Sardegna – är öns ”huvudvintyp” och vi har en lagrad version. Vinet
blir lite mjukare och dess syra mildras
något, fruktkänslan ökar lite och kryddigheten känns mycket lätt. Ingen strävhet
eller bitterhet.
Nur från Carignano di Sulcis påverkas
också. Vinet har kanske högst syra av alla
fyra (naturligt för druvsorten, speciellt på
hög höjd) och den kvarstår, fylligheten
minskar en aning och bitterheten förstärks.

I min smak är det hårfint mellan de tre
första om att vara den bästa kombinationen, men jag väljer nog ändå Primo Bianco
följt av Cannonau. Carignanvinet får lite
för hög bitterhet för min smak.

Viner och sparrisrisotto med
eller utan strimlad lövbiff

Primo biancovinet kan man tänka skulle
försvinna med en mäktig rätt som risotto,
men precis som med förrätten så står det
upp med hjälp av syran och mineraliteten.
Citrustonen och örtdoften blir tydligare
i munnen när man dricker vinet efter en
tugga. Syran och mineraliteten kvarstår och
ger hela kombinationen en fräschör som är
trevlig. Kryddigheten finns där också och
stärks upp av buljongens och sockerärtornas umami.
Pepparkryddad lövbiff glacerad i soja
förändrar inte så mycket mer än att kryddigheten förstärks – även detta en trevlig
kombination!
Vermentino di Gallura blir mjukare med
mer inbäddad syra, fylligare och fruktigare
samt lite mer kryddigt. På samma sätt som
med primo bianco förstärks kryddigheten
av lövbiffen.
Cannonau di Sardegna förändras en del,
det märks att både syra och mineralitet är
mindre här, vinet blir mycket mer sötbä-

rigt, alkoholen kommer fram en aning och
kryddigheten ökar.
Nur på carignan-druvan har mycket mer
av syran. Det gör att vinet står kvar och
blir lite mer strukturerat när mineralen
framträder i samarbete med syran. Fylligheten minskar något, vilket också strukturerar vinet och bitterheten mjuknar i vinet.
Trevlig kombo.
Med köttet får vi ytterligare struktur då
det också bidrar en aning med kryddighet
till vinet, analogt med de andra vinerna.
Vilken är bäst då? Ja, i min smak är det
återigen jämnt skägg men här vinner kanske Vermentino di Gallura med Carignano
di Sulcis i hasorna. Utan köttet föredrar jag
Primo Bianco. Men det är hårfint mellan
de tre både med och utan kött.
Slutsatsen är att syra är viktigt och den
trevliga grenachen har lite mindre av den
varan än medtävlarna. Ett tilltalande vin
men kanske mer till en pasta med ragu.
Vinnare totalt blir vermentino. Det är
mer en fråga av personlig smak om man
vill ha mer fräschör eller mer frukt. Båda
vinerna har lång eftersmak som tränger
igenom maten.
Gillar man fruktiga viner med bra
struktur är carignan valet. Italienska viner
är först och främst matviner och det märker
man här.
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Vårfrost
Så har de franska vingårdarna drabbats av
vårfrost igen. Förr ett vanligt gissel som
man tycker borde ha ändrats av dagens
klimatförändring. Men med början 6 april
slog frosten till igen och det med besked.
Så långt söderut som Languedoc har
temperaturen krupit under nollstrecket
och i en del fall rapporteras om omfattande skador. Värst drabbade har Bourgogne,
Champagne, Bordeaux, Rhône och delar
av Loire ändå varit.
Inom vinnäringen som helhet talar man
om att hela 80 % av vingårdsarealen har
drabbats och kylan har återkommit 4-5
nätter i rad.
I Champagne har man haft ner till 7
grader kallt ett par nätter i rad. Främst har
det skadat chardonnay som knoppas tidigt
medan pinot noir och pinot meunier som
har en lite senare växtcykel klarat sig bättre. Även i Rhône har man haft nattemperaturer ner mot 6-7 minusgrader som lägst
och det samma gäller för Bourgogne, från
Chablis till Mâcon.

Vin och
vindkraft

Men också sydvästra Frankrike med Bordeaux har drabbats hårt. Här rapporteras
temperaturer ner mot fem minusgrader och
samtliga appellationer har drabbats. Främst
är det merlot som skadats samtidigt som
Médoc verkar ha kommit relativt lindrigt
undan. Där spelar närheten till det varmare
havet en dämpande roll.
En bidragande orsak till skadorna är
att veckan före påsk var det rekordvarmt i
Frankrike och det triggade vinrankorna att
inleda knoppningen i förtid. Generellt sett är
vintrarna är mildare nu för tiden men samtidigt kvarstår den vanliga risken för frost i
april ändå. Därmed har det varmare klimatet
faktiskt ökat frostrisken på många håll.

Så vad har då vinbönderna för medel att
skydda sina odlingar?

Vindsnurror i vingårdarna, antingen fasta
eller mobila, som blandar varm och kall luft.
Effektiva ner till – 4° C.
Helikopter, fungerar som vindsnurrorna,
är lika effektiva och täcker större ytor.
Besprutning med vatten. När vattnet

Côte d’Or, vindistriktet Bourgognes hjärta, står med på
UNESCO:s världsarvlista vilket man gärna framhåller.
Nu känner man sig emellertid hotade. Ett större projekt
vill smälla upp 18 vindkraftverk i området. Och de är
inte småsaker utan 180 meter höga.
L’Association des Climats du Vignoble de
Bourgogne har nu kontaktat statliga myndigheter
för att sätta stopp för projektet. Stora
susande vindsnurror på Cortonkullen
lär locka få till distriktet.
/UJ
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fryser till is skyddas knopparna. Effektivt
ner till -7° C men kräver tillgång till vatten.
Kaminer, små eldstäder som sprider värme bland vinrankorna. Behöver vara många
för att vara effektiva och ha effekt ner till
fyra, fem minusgrader
Den minskade produktionen och de
åsamkade skadorna uppskattas kosta vinnäringen runt två miljarder euro.
/UJ

Steven Spurrier, 1941 – 2021
Så har en av de riktigt betydande vinprofilerna gått bort, engelsmannen Steven Spurrier. Steven började i den engelska vinhandeln under
60-talet. Några år senare flyttade han till Paris där han enligt vad han
själv sagt tog jobb som springschas i en vinbutik för att bättra på sin
franska. Snart hade han en egen butik, La Cave de la Madeleine, och
1973 grundade han l’Académie du Vin där han höll vinprovningar
och gav uppskattade vinkurser år fransmännen.
Steven importerade också en del kaliforniska viner till sin butik
och 1976 arrangerade han en blindprovning som kom att bli berömd
som ”The Jugement of Paris”. Där ställde han upp 10 vita och 10
röda viner från Frankrike och Kalifornien. Juryn bestod av 11 provare, nio franska vinproffs, en kvinnlig amerikansk vinskribent och så
han själv. I bägge heaten vann kaliforniska viner, Chateau Montelena
i det vita och Stag’s Leap Wine Cellars i det röda. Provningen gav
minst sagt eko inom vinvärlden och kaliforniska viner fick plötsligt
en helt annan status såsom jämbördiga med de bästa franska.
Så småningom flyttade Steven tillbaka England. Djupt kunnig
och kännare av klassiska, främst franska viner men också öppen och
nyfiken på andra viner världen över, engagerades han som skribent i
vintidningen Decanter. Genom åren hann det blivit över 300 artiklar.
Han var också en av initiativtagarna till The Decanter World Awards
2004 som han presiderade över i tio år.
Så småningom kom han även att driva en egen vingård, Bride
Valley Vineyard i Dorset. Det var också där han somnade in.
/UJ

Beaujolais
Premier Cru?

Ungefär en fjärdedel av all beaujolais kommer från
namngivna vingårdslägen. Det är dock sällan namnen
förekommer på flaskornas etiketter. Nu är det fler och fler
vinodlare som vill ändra på det. Med namnen på etiketterna får vinerna högre status och kan lättare säljas till ett
högre pris menar man.
Idén är inte ny. För snart 40 år sedan var INAO igång
med att upprätta en rankingrulla med de bästa vingårdarna men det hela blev sen inte av. Nu utvärderar i stället
vinproducenterna i Beaujolais själva sina bästa vingårdslotter som La Madone i Fleurie, Les Capitans i Juliénas
och Les Rochegrès i Moulin-à-Vent.
Säkert har man också fått inspiration från granndistriktet Mâcon där 22 lägen promoverades till premier cru
härom året.
/UJ

THE GATEWAY
TO FLAVOUR
Glen Moray Peated Single Malt är
känd för sin eleganta rökighet, en lätt
kryddighet och med krämiga vaniljtoner
i avslutet. Röken blir aldrig för intensiv.
Serveras rumstempererad.

Vin på burk

Efter flaska och box håller nu även burk på att
etableras som en förpackning för vin. Fördelarna är flera, som att burken är lätt, den kan kylas
snabbt och man behöver ingen korkskruv.
Vin på burk har hittills mest varit en amerikansk företeelse men nu är även britterna
på gång. Förra året såldes över en halv miljon
vinburkar där och det ser ut att blir klart mer det
här året. Brittiska matvarukedjor som Waitrose,
Tesco, Saintbury’s och The Co-op har hängt på
trenden och breddat utbudet och en del engelska vinproducenter har börjat tappa delar av sin
vinproduktion på burk. Samtidigt har man märkt
att aluminiumburkarna återvinns i högre grad än
glasflaskor.
Vad är det då för viners som fylls på burk? Så
här långt är det förstås enklare viner och att några
toppviner skulle komma ifråga är än så länge inte
troligt.
/UJ

90p

L I V E T S G O DA
SEPT 2020

Art nr: 446 Strl: 70 cl Alk: 40%

299 kr

www.moestue.se

Finns på ditt Systembolag.
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Recension

Stora Vinskolan
Mikael Mölstad, Millhouse Förlag, 288 sidor

FÖRENINGSNYTT

”Din kompletta guide till vinkunskap”,
lyder underrubriken och det må låta
pretentiöst. Men faktum är att här finns
det fog uttrycket, boken är brett anlagd,
pedagogisk och mycket sakkunnig.
Den är indelad i tolv kapitel med rubriker som Så blir du vinprovare, Druvan,
vinets hjärta, Så görs vin, Hantering och
servering och förstås Vin & mat. Till varje
kapitel finns ett vinprovningsförslag, oftast
med fyra viner, och ett gäng testfrågor i
slutet på kapitlet.
I det första kapitlet är det mycket
elementa så som det ska vara när man
börjar från noll och här förklaras bland
annat många uttryck och begrepp inom
vinjargongen. I nästa kapitel presenteras
en bra bit över hundra druvsorter varav
ett tjugotal mer utförligt. Det följande

historiekapitlet behandlar tidigare högkulturer för vinet och hur det spritts från
Kaukasus ut över världen.
Dagens vinodling och vinmakning ges
en bred beskrivning i tre kapitel. Tips om
vinlagring och hantering samt vin och
mat i kombination är andra ämnen som
reds ut. Ett kort kapitel handlar också
om vin och hälsa. Det längsta kapitlet
är sedan en översiktlig presentation av
dagens vinvärld. Texten kompletteras
med många kartor, något som annars ofta
är en brist i vinböcker, och ett rikt urval
lockande foton.
Lite irriterande är dock att här serveras
den gamla skrönan om att syrahdruvan
skulle komma från Shiraz i det forna
Persien. En DNA-analys visade för ett
tjugotal år sedan att syrah är en korsning

2-betygsprovet
12/6 ställs in

av två gamla franska druvsorter som växer
på var sin sida av Rhônefloden, dureza och
mondeuse blanche.
Nog med gnäll. Stora vinskolan är
sammantaget en mycket bra grundbok som
passar för både nybörjare och mer kunniga
vinvänner. Och varför inte till Munskänkarnas ett- och tvåbetygskurser?
Ulf Jansson

Munskänkarnas resestipendium för 2021
har tilldelats följande medlemmar:

Som alla vet är coronasituationen i vårt avlånga land
fortfarande instabil. Vaccineringar pågår men det är
osäkert om alla hinner få sina sprutor i tid. Därför har
styrelsen beslutat att ställa in provet den 12 juni. Nytt
datum kommer att meddelas så snart som möjligt.
Kristina Pederson

Aktuella resor 2021
PORTVINSDALEN & PORTO 30/8 – 4/9
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson
BORDEAUX 5/9 – 10/9
Reseledare och arrangör: Din Vinresa
PORTVINSDALEN & PORTO 6/9 – 11/9
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson
GEORGIEN 20/9 – 25/9
Reseledare och arrangör: Din Vinresa
ARMENIEN 26/9 – 3/10
Reseledare och arrangör: KonferensBolaget

Catarina Önning, Helsingborg, Loire
Elisabeth Lindblad, Stålstaden, Priorat
Gemila Löfgren, Stålstaden, Priorat
Bo Lennart Andersson, Gävle, Pessac-Léognan
Maria Thoren, Stockholm, Ribera del Duero
Helena Sandin, Norrtälje, Sussex och Kent
Leif Hedman, Alingsås, Würtemberg
Birgitta Magnusson, Norrtälje, Cornas

CHAMPAGNE
Resa 1, 24/9 – 27/9, Resa 2, 15/10 – 18/10
Reseledare och arrangör: Vinupplevelser
ARMENIEN 26/9 – 3/10
Reseledare och arrangör: KonferensBolaget
BORDEAUX 29/9 – 3/10
Reseledare och arrangör: BKWine
TOSCANA, VIN OCH MAT 29/9 – 3/10
Reseledare och arrangör: BKWine
PIEMONTE Resa 1, 30/9 – 3/10 FULLBOKAD,
Resa, 2 23/10 – 26/10
Reseledare och arrangör: Vinupplevelser

Styrelsen

PIEMONTE, VIN & TRYFFEL 13/10 – 17/10
Reseledare och arrangör: BKWine
DOURODALEN, PORTUGAL 13/10 – 17/10
Reseledare och arrangör: BKWine
MURCIA 18/10 – 22/10
Reseledare och arrangör KonferensBolaget
ROUSSILLON 20/10 - 24/10
Reseledare och arrangör: BKWine
BORDEAUX 25/10 – 30/10
FULLBOKAD
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson
BORDEAUX 1/11 – 6/11. FULLBOKAD
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson

RIBERA DEL DUERO 13/9 – 17/9
Reseledare och arrangör: Vinupplevelser

JURA, BOURGOGNE; CHABLIS & MOSEL
2/10 – 10/10
Reseledare och arrangör: CK:s Resor

RHÔNEDALEN 13/9 – 18/9 FULLBOKAD
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson

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

AUSTRALIEN & NYA ZEELAND 12/11 – 4/12
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson

SÖDRA RHÔNE OCH CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
15/9 – 19/9
Reseledare och arrangör: BKWine

BOURGOGNE 6/10 – 10/10
Reseledare och arrangör: BKWine

CHILE & ARGENTINA januari 2022
Reseledare och arrangör: BKWine

RIOJA 6/10 – 10/10
Reseledare och arrangör: BKWine

SYDAFRIKA februari 2022
Reseledare och arrangör: BKWine

ALSACE 7/10 – 10/10
Reseledare och arrangör: Vinupplevelser

NYA ZEELAND 10/3 – 25/3 2022
Reseledare och arrangör: BKWine

RIOJA & SAN SEBASTIAN 11/10 – 16/10
Reseledare och arrangör: Håkan Nilsson

PRIORAT 28/4 – 3/5 2022
Reseledare och arrangör: Vinupplevelser

GEORGIEN
Resa 1, 17/9 – 25/9, Resa 2 24/9 – 2/10
Reseledare och arrangör: First Class Travel
SICILIEN, MED FOKUS PÅ ETNA 22/9 – 26/9
Reseledare och arrangör: BKWine
CHAMPAGNE 22/9 – 26/9
Reseledare och arrangör: BKWine
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TOSCANA 7/10 – 11/10
Reseledare och arrangör: Vinupplevleser
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DROSTDY HOF –
PÅ JORDENS VILLKOR
På Drostdy Hof går smak och hållbarhet hand i hand. Därför är alla våra
viner framtagna efter högt ställda krav på miljö och etik.

4/5 – Expressen

4/5 – Boxtoppen

4,5/5 – Boxtoppen

Silver – Dryckeslistan

Drostdy Hof Chenin Blanc
Art. nr. 2069
3000 ml
12,5%
Pris: 199:-

Guld – Dryckeslistan

Drostdy Hof Chardonnay Viognier
Art. nr. 15558
3000 ml
13,0%
Pris: 219:-

Posttidning B

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

Prisvärda viner för alla tillfällen!
Fest?
Parmiddag?
Egentid?

BOOM BOOM! SYRAH
2016 USA, Washington
Vol. 750 ml | Alk. 13,5 %
Pris 149 kr | SB nr. 6714
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KUNG FU GIRL RIESLING
2017 USA, Washington
Vol. 750 ml | Alk. 12 %
Pris 139 kr | SB nr. 2690

Gustave Lorentz Riesling Reserve

Gustave Lorentz Riesling Reserve

Gustave Lorentz Riesling Reserve

Nr 22257 • 209:- • 12,5% • 1500ml

Nr 22257 • 109:- • 12,5% • 750ml

Nr 22257 • 59:- • 12,5% • 375ml

CH

Gustave Lorentz Riesling

Alkohol kan skada din hälsa.

