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RÌtt mat till vinet
Recept pÔ tre goda rÌtter med 12 vinfÎrslag l Sidorna 4^5

Modern teknik
lyfter chileviner
mot nya hÎjder

l Chiles viner Ìr bÌttre Ìn nÔgonsin.
Kvaliteten har Îkat dramatiskt under
de senaste Ôren. Ett bra exempel Ìr
vingÔrden Sutil i Colchaguadalen.
DÌrifrÔn kommer tvÔ vÌlkÌnda viner
pÔ Systembolaget: Camino Real Gran
Reserva och ''sÌckvinet'' San Francisco
de Mostazal Reserva Especial.
Colchaguadalen Ìr den sjÌlvklara
stjÌrnan pÔ den dynamiska och snabbvÌxande chilenska vinhimlen.
Se sidan 3

Sommarens
alla vinnyheter
frÔn Granqvist

l Femton nyheter frÔn Granqvist Vinagentur lanseras pÔ Systembolaget
under vÔren och sommaren. Det Ìr ett
varierat utbud av vita och rÎda viner
i olika prisklasser som serveras.
Bland annat kommer Kelly's Promise, ett medelfylligt rÎdvin signerat
den kÌnde australiensiske vinmakaren
Andrew Garrett. DÌrutÎver lanseras viner frÔn Spanien, Portugal, Argentina,
Frankrike, Ústerrike och Tyskland.
Se sidorna 6, 7 och 8
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MIKAEL LJUNGSTRÚM

l AKTUELLT

VÌstkustsnaps
blir ordinarie
l VÌstkustsnaps, en av de tre
landskapssnapsarna signerade
Granqvist Vinagentur, tar nu
steget frÔn bestÌllningssortimentet till det ordinarie sortimentet. FrÔn och med maj
finns snapsen att kÎpa i alla
Systembutiker. Artikelnumret
Ìr 293-02, priset 189 kr fÎr
500 ml. Snapsen har en mild
rÎdbrun fÌrg och Ìr kryddad
med bland annat torkade
nypon, slÔnbÌr och bjÎrnbÌr.
Smaken Ìr mild och fruktig med behaglig avslutning.
Den bÎr drickas vÌl kyld till maten eller som digestif
efter avslutad mÔltid. Den glasklara flaskan med
riktig kork pryds av en konstnÌrsetikett, illustrerad av
Kaya Hansson i RÌtsvik utanfÎr KungÌlv.

RekordÔr fÎr Granqvist Vinagentur

Rea pÔ sÎt fransk...

E

xtrapriser pÔ franska toppviner Ìr ovanligt. Men
just nu har du chansen att gÎra ett riktigt fint fynd.
Det vita, sÎta dessertvinet Chaªteau du Breuil
1985 frÔn Lorie sÌljs nu pÔ Systembolaget fÎr
endast 99 kronor.Tidigare har vinet kostat 198 kronor.
Chaªteau du Breuil (Nr 12147), har en fin gul fÌrg, utvecklad,
mogen doft med inslag av honung, bivax, vÔtt ylle och mandel.
Mycket frisk, nyanserad mogen smak med inslag av nÎtter och
mandarin. FÎrutom till desserter passar det bra som apëritif,
till gÔs- och anklever samt till grÎnmÎgelost.Vinet Ìr gjort pÔ
Chenin Blanc-druvor och kan lagras i ytterligare 20^25 Ôr.
Missa inte chansen att kÎpa ett stort vin till lÔgt pris. Det
betingar ett betydligt hÎgre pris i hemlandet.

...och halvtorr tysk

l Passa pÔ att prova Granqvist Collection Riesling SpÌtlese.
Nu sÌljs det halvtorra vita vinet till nedsatt pris, endast 52 kr.
Tidigare pris 66 kr. Det passar utmÌrkt till sallader, fisk- och
skaldjursrÌtter. Smaken Ìr medelfyllig, ung och fruktig med
inslag av krusbÌr och grÎna Ìpplen. Granqvist Collection,
som har artikelnr 7237, produceras av Weinkellerei Nahethal.
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l FÎrra Ôret blev ett rekordÔr fÎr Granqvist Vinagentur. FÎretaget sÔlde nÌstan 3 miljoner flaskor vin och sprit via Systembolaget i Sverige,Vinmonopolet i Norge och den nordiska taxfreehandeln. De viner som sÔlde allra bÌst var Dreams och Dr.
Faust, de halvtorra tyska vinerna i fÌrgglada flaskor.
^ Samtidigt som vi slog fÎrsÌljningsrekord lade vi ner mycket
arbete pÔ att infÎra ett nytt affÌrsdatasystem som gÎr att vi nu
kan fÎlja upp sÔvÌl logistik, lager, distribution som fÎrsÌljning
bÌttre Ìn tidigare, sÌger Lennart Granqvist.
^ NÌr affÌrssystemet nu Ìr i drift ska vi Ìgna det hÌr Ôret till
att ta hem viner frÔn lÌnder dÌr vi varit dÔligt representerade,
bland annat blir det rÎda viner frÔn Portugal, Chile, Australien
och Argentina, berÌttar Lennart Granqvist.Vi kommer Ìven
att utÎka vÔrt utbud av torra vita viner.

Nyheter i bestÌllningssortimentet

l Utbudet frÔn Granqvist Vinagentur i Systembolagets bestÌllningssortiment fÎrÌndras radikalt den 1 september. NÌstan alla
viner som finns dÌr nu kommer att ersÌttas av viner som bÌttre
ska komplettera det ordinarie sortimentet. Bland annat dyker
det upp ett antal intressanta portviner. Du som vill bestÌlla varor
ur det nuvarande bestÌllningssortimentet frÔn Granqvist har
chans att gÎra det under sommaren.Vilka viner som ingÔr i sortimentet framgÔr av sortimentsfoldern i Vinfo.

Nu finns Vinfo Ìven i PDF-version

l Nu finns Ìven mÎjligheten att lÌsa Vinfo i digital form. FrÔn
och med det hÌr numret lÌggs hela tidningen ut i PDF-format
pÔ Granqvist Vinagenturs nÌtplats, www.granqvist-vin.se.
Du som vill kan ladda hem Vinfo och lÌsa den direkt pÔ dataskÌrmen eller kanske gÎra egen utskrift. Har du missat eller
kanske slÌngt nÔgot tidigare nummer, sÔ finns Vinfo frÔn och
med nummer 16 att hÌmta hem frÔn nÌtplatsen. Øven artiklar
ur Ìldre VinfoutgÔvor finns att lÌsa pÔ webbplatsen.

l PORTRØTT

Toppviner
frÔn Chile

^ Vi Ìr inne i en period nÌr kvaliteten
pÔ vÔrt vin blir allt bÌttre, sÌger Maximilian Errazuriz. Tidigare konkurrerade vi
med priser, men i dag vet vi att vi kan
konkurrera med kvalitet.
VingÔrden ligger i den vackra Colchaguadalen, nÔgra timmars bilresa sÎder
om huvudstaden Santiago. Regionen Ìr
i dag den mest dynamiska i Chiles vinvÌrld. Det mÌrks bland annat pÔ att
stora internationella vinproducenter som
till exempel Domain Baron Rothschild,
Marnier-LaPostolle och Robert Mondavi
ocksÔ gÔtt in i omrÔdet.

IDEALISKT KLIMAT FÚR VIN

Den hÎga kvaliteten pÔ vinet baseras pÔ
de ideala geografiska och klimatiska fÎrutsÌttningarna som Colchagua erbjuder.
DalgÔngen ligger mellan bergskedjorna
Anderna och Kustkordilleran, vilket Ìr
en fÎrutsÌttning fÎr det speciella klimat
med torra tempererade somrar och regniga vintrar ^ inte olikt klimatet runt
Medelhavet ^ som i sÔ hÎg grad gynnar
kvaliteten pÔ regionens viner.
Sutil har Îver 200 hektar vinrankor
som vÌxer i nitrathaltig sand- och lerjord.
90 procent av druvorna anvÌnds fÎr rÎdvinsproduktion, medan de ÔterstÔende
10 procenten anvÌnds fÎr vitt vin. Produktionen baseras pÔ ekologiskt jordbruk,
vilket bland annat innebÌr att man inte
anvÌnder skadliga bekÌmpningsmedel
vid odlingarna. Colchaguadalen, liksom
resten av Chile, Ìr fri frÔn vinlusen, den
insekt som en gÔng fÎrstÎrde stora delar
av vinodlingarna i bÔde Europa och USA.

CLAES LÚFGREN

VØLKØNDA DRUVSORTER

VinskÎrd i Colchaguadalen.

D

e senaste Ôren har kvaliteten
pÔ chilenskt vin Îkat dramatiskt. Ett av de bÌsta exemplen pÔ det Ìr de nya viner
som vingÔrden Sutil producerar. Sedan
nÔgra Ôr tillbaka samarbetar Sutil med
Granqvist Vinagentur pÔ den skandinaviska marknaden.
^ Lanseringen av vÔra nya viner Ìr en
milstolpe i vingÔrdens historia. MÌnniskor runtom i vÌrlden kommer att fÔ njuta
av detta vin i vars produktion vi har lagt

vÔr sjÌl frÔn det att druvorna plockas frÔn
vinrankorna tills flaskorna skeppas i vÌg,
sÌger Maximilian Errazuriz, VD fÎr vingÔrdens fÎrsÌljningsbolag Topwine.
Stora fÎrÌndringar sker i den chilenska
vinindustrin. Kvantiteten vin minskar
stadigt, samtidigt som kvaliteten Îkar.
Hos Sutil Ìr den hÌr trenden tydlig. Samtidigt som ny, modern teknik sÌtts in
i vinfÎrÌdlingen, minskar mÌngden vin
som produceras. FÎrra Ôret var minskningen hela 30 procent.

Vinerna gÎrs av fina franska druvsorter:
Cabernet Sauvignon, Merlot, Carmene© re,
Syrah, Pinot Noir, Chardonnay och Sauvignon Blanc. I framstÌllningsprocessen
pressas druvorna och hÔlls kylda vid 10
grader under tre till fem dagar och jÌses
sedan vid 16^18 grader. Blivande rÎdviner dÌremot gÔr igenom en jÌsningsprocess dÌr temperaturen Ìr 30 grader.
Sutil har en lagringskapacitet pÔ sex
miljoner liter vin. FÎrutom Sverige exporterar vingÔrden sina produkter till 18
andra lÌnder, av vilka de flesta finns i
Europa och Nordamerika.
Maximilian Errazuriz tror att 2001 blir
ett spÌnnande vinÔr.
^ VÌdret har hittills varit mycket gynnsamt fÎr oss. Allt tyder pÔ att Chardonnay- och Cabernet Sauvignon-vinerna
kommer att fÔ en lika hÎg kvalitet som
1999, som var ett mycket bra vinÔr.

MÐNS WIDMAN

l I Systembolagets ordinarie sortiment
finns tvÔ viner frÔn Sutil/Topwine i Chile.
BÔda Ìr medelfylliga rÎda:
Nr 16564, Camino Real Gran Reserva
1997, pris 69 kronor.
Nr 26526, San Francisco de Mostazal
Reserva Especial 1997, pris 75 kronor.
Flaskan Ìr fÎrpackad i en jutesÌck.Trevligt
vin att ge bort som present!
vinfo l maj 2001
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l REPORTAGE
Lax med kryddfraiche

F

rÔgan om vilket vin som passar
till maten Ìr lÌtt att besvara.
VÌnd pÔ begreppet och anpassa maten efter vinet, dÔ blir valet enklare.
Det rÔdet ger Dan-Axel Flach, ny medarbetare hos Granqvist Vinagentur. Han
Ìr expert pÔ att kombinera mat och dryck
och har tidigare utbildat blivande kockar
och servitÎrer i Ìmnet vid Lernias restaurangskola i SkÎvde.
^ Vinet Ìr en fÌrdig produkt, maten som
ska tillagas kan dÌremot anrÌttas pÔ hur
mÔnga sÌtt som helst, sÌger Dan-Axel.
^ Det finns tvÔ sÌtt att kombinera mat
och dryck. Enklaste sÌttet Ìr att vÌlja kraftig mat till kraftiga viner respektive lÌtt
mat till lÌtta viner. Det andra, och svÔrare
sÌttet, Ìr att anvÌnda kontraster. DÔ vÌljer
man ett vin med syra till mat utan syra,
respektive ett vin utan syra till mat med
syra. Men den hÌr metoden krÌver gedigen kunskap och anvÌnds mest av
utbildade kockar och vinkypare.
Trevligaste sÌttet att hitta mat som
passar till ett speciellt vin Ìr att provsmaka det i lugn och ro och sedan fundera pÔ
vilka rÌtter det passar till.
^ TillbehÎren Ìr A och O fÎr vinvalet,
sÌger Dan-Axel. Man kan inte bara tÌnka
''kyckling'' om man vill servera en kycklingrÌtt med passande vin. AnrÌttningen
och kryddningen avgÎr vinvalet.
^ Dessutom Ìr det viktigt att vara sparsam med vinets ''ovÌnner'', som till exempel citron, salt, Ìgg och choklad utan att
noga tÌnka pÔ tillbehÎren. Inget vin passar till omelett, det har vÌl de flesta upptÌckt. Men om man dÌremot smaksÌtter
omeletten med till exempel frÌst fÌrsk
svamp och kanske lite schalottenlÎk, dÔ
fungerar det utmÌrkt. TillbehÎren har
gjort att omeletten passar bra till vin.
Dan-Axel Flach har, i samarbete med
sin fÎre detta kollega Stefan Grynge pÔ
Lernia, tagit fram tre spÌnnande rÌtter
fÎr Vinfo. Du fÔr dessutom fyra vinfÎrslag, sÔvÌl rÎda som vita, till varje rÌtt.

vÌlj mat
t|ll vinet

Dan-Axel Flach ny medarbetare

l Dan-Axel Flach (bilden) Ìr nybliven medarbetare hos Granqvist Vinagentur i Tidaholm. Han
arbetar med logistik och distribution men Ìven
med frÔgor som rÎr kombinationen vin och mat.
Han kommer nÌrmast frÔn Lernias restaurangskola
Lyon i SkÎvde, dÌr han haft ansvaret fÎr servitÎrsutbildningen samt all ubildning som rÎr drycker
och kombinationen mat och dryck.
Dan-Axel Ìr 37 Ôr och tvÔbarnspappa, bÎrdig
frÔn Sundsvall. Stora fritidsintresset Ìr motorcyklar
och vin. Han tar gÌrna bÔgen ut i Europa och allra
helst Ôker han pÔ de mÔnga kurviga och backiga
smÔvÌgarna i Tysklands vinodlingar. Favorit i glaset
Ìr ett halvtorrt/halvsÎtt vitt vin frÔn Tyskland.
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Potatisrakor med vitlÎkstomatsÔs,
syrlig svartpeppargrÌdde
och rucolafrÌs

potatisrakor
8^10 stycken medelstora rÔa potatisar,
1 finhackad gul lÎk, ett knippe finhackad
persilja, finhackad fÌrsk basilika efter smak,
1 Ìgg, 0,5 dl sojamjÎl, salt och peppar
Finriv potatisen och blanda i resterande
ingredienser. GrÌdda rÔrakorna i en
panna pÔ spisen.
tomat- och vitlÎksÔs
1 medelstor finhackad gul lÎk, 10 hackade
vitlÎksklyftor, 6 hackade fÌrska tomater,
2 msk tomatpurë, 1 tsk paprikapulver,
1 tsk farinsocker, 0,5 dl olivolja,
0,5 dl vitt vin, 0,5 tsk torkad timjan, salt,
peppar, 1 dl vispgrÌdde, vatten

Potatisrakor med vitlÎkstomatsÔs

Citron- och svartpeppargrillad
lax med kryddfraiche
lax
600 gram laxfilë, 5 msk citronsaft,
grovmalen svartpeppar, salt

SkÌr bort eventuellt skinn och skiva
laxen i fyra lika stora skivor. Pensla den
med citron och krydda med salt och
svartpeppar. Grilla skivorna pÔ medelstark vÌrme 7^8 minuter pÔ varje sida.
sÔs
2 dl creme fraiche, 1 dl chilisÔs (i vÌrsta fall
kan ketchup anvÌndas), 2 msk hp-sÔs,
1 pressad vitlÎksklyfta, 2 msk kinesisk soja,
0,5 dl koncentrerad saft t ex blandsaft,
1 krm mald svartpeppar
Blanda ihop samtliga ingredienser.
Servera gÌrna grillad potatis och en
luftig grÎnsallad som tillbehÎr.

VITT VIN SOM PASSAR:

Schloss Hochheim Hochheimer
KirchenstÏck 1999 (Nr 6261, pris 79 kr)
Jacobus Riesling Auslese 1988^1995
(Nr 7260, pris 89 kr)

RÚTT VIN SOM PASSAR:

San Fransisco de Mostazal Reserva
Espezial 1997 (Nr 26526, pris 75 kr)
Alta Vista Malbec 1999
(Nr 6518, pris 69 kr)

Grillad marinerad
flÌskkotlett med vitlÎksÔs

FrÌs vitlÎken och den gula lÎken i oljan.
TillsÌtt resterande ingredienser och lÔt
koka en liten stund.TillsÌtt grÌdden
och koka upp. Mixa sedan samman allt
till en slÌt sÔs. Blir den tjock Ìr det bara
att spÌda med vatten.

marinad
2 pressade vitlÎksklyftor, 0,5 finhackad
gul lÎk, 0,5 dl vitt vin, 1 nypa smulad
timjan, 1 msk honung.

rucolafrÌs
100 gram rucolasallad (det gÔr ocksÔ bra
att anvÌnda salladskÔl), 1 skivad rÎdlÎk,
2 msk sesamfrÎn

vitlÎksÔs
6 finhackade vitlÎksklyftor, resterna
av marinaden, 1 stor finhackad gul lÎk,
4 msk smÎr, 1 dl vitt torrt vin,
4 dl vispgrÌdde, kÎrvel, timjan och salt

FrÌs lÎken nÔgon minut i olivolja. Drag
av pannan frÔn vÌrmen och tillsÌtt
rucolasallad och sesamfrÎn, salta lÌtt.

Kotletterna (4 stycken): Blanda alla ingredienserna i marinaden och pensla Îver
kotletterna. LÔt dem ligga 30 minuter i
kylskÔp. Skrapa av kotletterna och lÔt
dem rinna av. Spara marinaden till sÔsen.
Grilla kotletterna 5^8 minuter pÔ varje
sida beroende pÔ hur tjocka de Ìr.
SÔsen: FrÌs lÎken i smÎret och hÌll pÔ vinet
och marinadresterna, lÔt koka en stund.
HÌll pÔ grÌdden och koka till en krÌmig
konsistens. Krydda. Servera gÌrna med
knaperkokta morÎtter och bakad potatis.

VITT VIN SOM PASSAR:

Deidesheimer Herrgottsacker Riesling
SpÌtlese (Nr 5 0 42, pris 69 kr)
Riesling SpÌtlese Harmonie Dry
(Nr 6255, pris 68 kr)

svartpeppargrÌdde
1,5 dl creme fraiche, 0,5 msk grovmalen
svartpeppar, 2 krm strÎsocker, salt
Blanda ingredienserna och servera.

VITT VIN SOM PASSAR:

Stettener Stein Silvaner Kabinett
(Nr 6058, pris 69 kr)
Schlossberg Riesling Grand Cru 1997
(Nr 2105, pris 115 kr)

RÚTT VIN SOM PASSAR:

Kelly's Promise 1999
(Nr 16347, pris 69 kr)
Castillo de Almansa Reserva 1996
(Nr 22692, pris 69 kr)

RÚTT VIN SOM PASSAR:

Vasco da Gama Garrafeira 1992
(Nr 25 46, pris 69 kr)
Camino Real Gran Reserva 1997
(Nr 16564, pris 69 kr)
vinfo l maj 2001
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l AKTUELLT

Nyheter i din Systembutik

l HÌr Ìr sommarens nyheter pÔ Systembolaget frÔn Granqvist Vinagentur.Vinerna finns i
det ordinarie sortimentet. Saknas nÔgot vin i din butik, be personalen bestÌlla hem det.

Blue Moon

Armentia Blanco

Nr 6264

Jacobus Riesling

Wachenheimer

Nr 2546

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland 1988 ^1995
Pris 89 kronor/SÌljstart 2 april
Fyllighet 9 SÎtma 9 Fruktsyra 7

Da¬o, Portugal 1992
Pris 69 kronor/SÌljstart 7 maj
Fyllighet 8 StrÌvhet 7 Fruktsyra 5

Jacobus Riesling Auslese

l Halvtorrt/halvsÎtt vitt vin frÔn Weinkellerei Julius Clauss i Moseldalen. Det har en
ljusgul fÌrg, fruktig, frisk doft med inslag
av bÌr och frukter. Fruktig, frisk, lÌtt smak
med viss lÌngd. Passar bra som apëritif,
till desserter samt ¢sk och skaldjur. LÌmplig dricktemperatur: 10 ^12 grader.
Weinkellerei Julius Clauss Ìr ett dotterbolag till Friederich WeingÏter i Zell, som
bland annat producerar Dreams, ett av
Systembolagets mest sÔlda vita viner.

l Halvtorrt/halvsÎtt vitt vin frÔn Vereinigte
Hospitien i Trier i sydvÌstra Tyskland. Det
har en skimrande gyllengul fÌrg, stor doft
av honung, aprikos och petroleum. Rik,
vÌlbalanserad smak med ¢nstÌmd avslutning. Passar som apëritif, till dessert, blÔoch grÎnmÎgelostar, patëer och bakverk.
LÌmplig dricktemperatur: 8 grader.
Vereinigte Hospitien Ìr Tysklands utan
tvekan Ìldsta vinkÌllare, grundad av det
adliga benediktinerstiftet St. Irminen Ôr
640. I dag drivs vingodset av en vÌlgÎrenhetsstiftelse som har anknytning till fÎrbundslandet Rheinland-Pfalz.

Nr 12794

Vin¬a Armentia Blanco

Rioja Alta, Spanien 1999^2000
Pris 59 kronor/SÌljstart 2 april
Fyllighet 6 SÎtma 2 Fruktsyra 5
l Torrt vitt vin frÔn Armentia y Madrazo i
Rioja Alta i Spanien. Det har en halmgul
fÌrg med ljusgrÎna skiftningar, en fet
smak med mineralkaraktÌr och inslag av
vinbÌr och jord. Doften Ìr fruktig med
mineralton. Passar bra till ¢sk, skaldjur,
pasta, sallad samt vitmÎgelostar. LÌmplig
dricktemperatur: 8^10 grader.
Vinet Ìr gjort pÔ tvÔ av de vanligaste
grÎna druvorna i distriktet ^ Viura (70
procent) och Malvasia (30 procent).
Armentia y Madrazo Ìr ett dotterbolag
till Bodegas Carlos Serres i Haro, centralort
fÎr vinproduktionen i Rioja. Vinodlingarna omfattar omkring 14.000 hektar utmed Rio Ebro, £oden som den betydligt
mindre Rio Oja (som lÔnat sitt namn till
distriket) fÎrenas med i Haro.
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Kelly's Promise

Nr 7260

Blue Moon

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland
Pris 59 kronor/SÌljstart 2 april
SÎtma 9 Fyllighet 6 Fruktsyra 7

Vasco da Gama

Nr 6267

Wachenheimer GoldbÌchel
Riesling SpÌtlese
Pfalz, Tyskland 1999
Pris 149 kronor/SÌljstart 7 maj
Fyllighet 9 SÎtma 3 Fruktsyra 7

l Ett torrt vitt vin frÔn Weingut J. L. Wolf
i Wachenheim i Pfalz. Det har en gyllengul fÌrg, stor doft av aprikos, mineral och
petroleum. Smaken Ìr lÔng och ren med
mineralkaraktÌr. Passar utmÌrkt till ¢sk,
skaldjur och kalvkÎtt. Serveringstemperatur: 10 ^12 grader.
Det hÌr Ìr det fÎrsta vinet frÔn Ernst
Loosens vingÔrd i Pfalz som sÌljs pÔ Systembolaget. Ernst Loosen, som med stor
framgÔng driver familjevingodset Dr.
Loosen i Bernkastel i Moseldalen har utsetts till Ðrets Vinmakare i Tyskland 2001
av vintidskriften Gault Millau.

Vasco da Gama Garrafeira

l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Moreira
Marques i Tondela i Portugal. Det har en
djupt rÎd fÌrg, tilltalande fruktig doft
med ton av mÎrka bÌr och medelfyllig
smak. Passar utmÌrkt till oxkÎtt, vilt, grytor, grillrÌtter och hÔrdost. LÌmplig serveringstemperatur: 16 ^18 grader. Vinet
bestÔr till 50 procent av den klassiska
Da¬o-druvan Touriga Nacional, 20 procent
Alfrocheiro Preto, 15 procent Jaen, 10 procent Tinta Pinheira och 5 procent Tinta
Roriz. Garrafeira innebÌr att vinet lagrats
minst tre Ôr, varav tvÔ av dem i ekfat.
Nr 16347

Kelly's Promise

South Australia, Australien 1999
Pris 69 kronor/SÌljstart 5 juni
Fyllighet 8 StrÌvhet 7 Fruktsyra 6
l RÎtt medelfylligt vin frÔn Andrew Garrett Vineyard Estates. Det har en rubinrÎd
fÌrg, nyansrik doft med inslag av mÎrka
bÌr. Smaken Ìr koncentrerad, fruktig och
eldig med bra avslutning. Passar bra till
vilt, nÎtkÎtt, smakrika hÔrdostar, grillat
kÎtt samt pastarÌtter med kraftig smak.
Vinet Ìr framstÌllt av druvorna Grenache
(57 procent) och Mourvedre (43 procent).
LÌmplig serveringstemperatur: 18 grader.
Det hÌr Ìr Granqvists andra vin frÔn
Andrew Garrett. Sedan tidigare ¢nns
Springwood Park Pinot Noir pÔ Systembolaget (Nr 6379). Garrett Ìr en vÌlkÌnd
vinpro¢l i Australien och har funnits i
branschen i mer Ìn 20 Ôr.

l AKTUELLT

Alta Vista

Fontedit

Honorë Berticot

Armentia Rosë

Gentle Hills

Nr 6634

Nr 12110

Mendoza, Argentina 2000
Pris 100 kronor/SÌljstart 5 juni
Fyllighet 9 SÎtma 2 Fruktsyra 6

Cotes de Duras, Frankrike 1999
Pris 69 kronor/SÌljstart 6 augusti
Fyllighet 8 SÎtma 2 Fruktsyra 5

Alta Vista Chardonnay

l Torrt vitt vin frÔn Bodegas Alta Vista i
Mendozaregionen i Argentina. Sedan ett
par Ôr tillbaka drivs bodegan, som ligger
pÔ 1.100 meter Îver havet pÔ Andernas
sluttningar, av den franske vinentreprenÎren Jean-Michel Arcaute (utfÎrligt presenterad i Vinfo Nr 18). Alta Vistas odlingar
omfattar 150 hektar, dÌr den vanligaste
druvan Ìr den blÔ Malbec. Det hÌr vinet
bestÔr dÌremot till 100 procent av Chardonnay, har en gyllengul fÌrg och stor
doft med inslag av smÎrkola och exotiska
frukter. Smaken Ìr lÔng, nyansrik och
vÌlbalanserad med ljuvlig avslutning.
Passar utmÌrkt till ¢sk, skaldjur, pastarÌtter, milda ostar och sallader. LÌmplig
serveringstemperatur: 10 ^12 grader. Kan
lagras till 2010.
Nr 22153

Domaine de Fontedit
Chardonnay

Languedoc-Roussillon, Frankrike 1999
Pris 87 kronor/SÌljstart 5 juni
Fyllighet 9 SÎtma 2 Fruktsyra 7
l Torrt vitt vin frÔn Maurel-Vedau i Servian i Languedoc-Roussillon, inte lÔngt
frÔn grÌnsen till Spanien. Det har en
gyllengul fÌrg, stor utvecklad doft med
inslag av Ìpplen, citrus och ekfat. Smaken
Ìr lÔng och smÎrig med inslag av nÎtter.
Passar bra till rÎkt och gravad ¢sk, kraftigare ¢sk- och skaldjursrÌtter och lÌttare
kÎttrÌtter. LÌmplig serveringstemperatur: 12 grader.
Druvorna, som vuxit pÔ de branta sluttningarna vid Saint Chinian, nordvÌst om
Berzier, har plockats fÎr hand i smÔ kÌrl
som rymmer endast 20 kilo . De har pressats skonsamt och fÔtt jÌsa i 12 timmar med
skalet kvar. DÌrefter jÌsning pÔ ekfat.
FÎretaget Maurel-Vedau, grundat 1992
av Stëphane Vedeau och Philippe Maurel,
samarbetar med ett trettiotal vinslott och
vingods i Languedoc-Roussillon.

Rosegarden

Elfenhof Nova

Carlos Serres

Nr 7267

Honorë de Berticot Blanc

Cuvëe Rosegarden

l Ett torrt vitt vin frÔn Honorë de Berticot
i distriktet Plantë an Lot-et-Garonne i
Cotes de Duras i sydvÌstra Frankrike. Det
har en ljusgul fÌrg med grÎna inslag, subtil doft med inslag av frukt och blommor.
Smaken Ìr elegant, lÌtt uppfriskande med
mycket frukt. Passar bra till ¢sk, skaldjur,
sallader, lÌtta ostar och pasta. LÌmplig
serveringstemperatur: 8 grader. Druva:
Sëmillon (100 procent).
Nr 12774

l Halvtorrt vitt vin frÔn Schmidt Reuter i
Zell i Tyskland. Det har en ¢n gul fÌrg, relativt neutral doft och en lÌtt smak med
mineralton och fruktiga inslag. Passar
bra till ¢sk, skaldjur, lÌttare kÎttrÌtter,
pasta, sallader eller som apëritif. LÌmplig dricktemperatur: 10 ^12 grader.
Vinet, vars egentliga namn Ìr Roxheimer Rosengarten, bestÔr till lika delar av
druvorna Silvaner, Kerner och Bacchus. Silvaner ger mineraltonen, Kerner fylligheten och Bacchus doften. Schmidt Reuter
Ìr ett dotterbolag till Friederich WeingÏter.

Rioja Alta, Spanien 1999
Pris 59 kronor/SÌljstart 6 augusti
Fyllighet 6 SÎtma 2 Fruktsyra 6

Elfenhof Nova

l Torrt rosëvin frÔn Armentia y Madrazo i
Rioja Alta i Spanien. Det har en skimrande ljusrÎd fÌrg, frisk och aromatisk
doft med inslag av rÎda bÌr. LÌtt och fruktig smak med viss lÌngd. Passar utmÌrkt
till sallader, pasta, rÌkomelett, gratÌnger,
ljust kÎtt samt som dryck till tapas (spanska smÔrÌtter) eller som apëritif. LÌmplig
dricktemperatur: 6^7 grader.
Vinet Ìr framstÌllt till 80 procent av
Tempranillo (Spaniens vanligaste druva)
och 20 procent Garnacha.

l Halvtorrt vitt vin frÔn Weingut Elfenhof
i fristaden Rust i Îstligaste Ústerrike. Det
har en ljusgul fÌrg, ungdomlig, lÌtt doft
med inslag av frukt. Smaken Ìr frisk och
fruktig med relativt liten syra. Passar ¢nt
som apëritif, till lÌtta sallader, skaldjur
och ¢sk i sÔser med viss sÎtma. LÌmplig
dricktemperatur: 8^10 grader. Vinet Ìr
framstÌllt pÔ druvan Rivaner.

Vin¬a Armentia Rosë

Nahe, Tyskland 1999
Pris 59 kronor/SÌljstart 6 augusti
Fyllighet 6 SÎtma 6 Fruktsyra 6

Nr 12997

Burgenland, Ústerrike 2000
Pris 59 kronor/SÌljstart 6 augusti
Fyllighet 5 SÎtma 7 Fruktsyra 5

Nr 6274

Nr 12765

Nahe, Tyskland 1999
Pris 59 kronor/SÌljstart 6 augusti
Fyllighet 6 SÎtma 2 Fruktsyra 6

Rioja Alta, Spanien 1999
Pris 59 kronor/SÌljstart 6 augusti
Fyllighet 6 SÎtma 2 Fruktsyra 6

Gentle Hills

l Torrt vitt vin frÔn GrÌ£ich von Hohenthal'sche Weinkellerei i Tyskland. Det har
en ¢nstÌmd doft med inslag av aprikos,
krispig och fruktig smak med bra avslutning. Passar utmÌrkt till ¢sk, skaldjur,
sallader, lÌttare kÎttrÌtter samt som uppfriskande sommardryck. LÌmplig dricktemperatur: 10 grader. Vinet, vars namn
egentligen Ìr Meddersheimer Paradiesgarten, Ìr framstÌllt av Rieslingdruvor.

Carlos Serres Rosë

l Torrt rosëvin frÔn Bodegas Carlos Serres
i Rioja Alta i Spanien. Det har en skimrande ljust rÎd fÌrg, frisk och aromatisk
smak med inslag av bÌr. Fruktig smak
med viss lÌngd. Passar utmÌrkt till sallader, pasta, svampomeletter, ljust kÎtt
och tapas. Dricktemperatur: 6^7 grader.
Vinet Ìr framstÌllt till 20 procent av
Garnacha-druvor och till 80 procent av
Tempranillo-druvor.
vinfo l maj 2001
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l AKTUELLT

vinfo
4 lÌskande
sommarv|ner
l Sommar, sol, ljumma vindar och lata kvÌllar
pÔ terrassen eller verandan. DÔ Ìr det trevligt
att njuta av ett riktigt gott, lÌskande vin. HÌr
fÎljer nÔgra tips pÔ sommarlÌtta vita:
Nr 5882, Harmonie Riesling SpÌtlese, pris
68 kronor. Ønnu ett prisvÌrt vin frÔn Winzerverein Deidesheim i Pfalz i Tyskland. Stor fruktighet, lÔng, vÌlbalanserad smak med bra knorr
pÔ slutet. Drick det gÌrna till soppa, fisk eller
milda ostar.
Nr 7228, Dr L. Riesling, pris 59 kronor. Ett
vin signerat Ernst Loosen i Mosel, Ðrets Vinmakare i Tyskland 2001. Det har en ljusgul fÌrg,
aromatisk doft med ton av krusbÌr, aprikos
och grÎna Ìpplen. Passar utmÌrkt till fisk- och
skaldjursrÌtter, sallader samt ljust kÎtt.

Nr 5838, Petrus SpÌtlese, pris 66 kronor.
Halvtorrt vin frÔn Friederich WeingÏter i Zell i
Moseldalen, som ocksÔ producerar vÌlkÌnda
Dreams i blÔgul flaska. Petrus SpÌtlese, som
framstÌlls av Rieslingdruvor, Ìr ett lÌtt och
somrigt vin som passar bra till grillad kyckling, sallader, fisk- och skaldjursrÌtter.
Nr 6058, Stettener Stein Silvaner, pris 69
kronor. Ett klassiskt vin frÔn Franken, det
tyska distriktet som Ìr kÌnt fÎr sina smakrika
viner i de sÌregna bocksbeutelflaskorna. Prova
gÌrna det hÌr vinet till italienska sallader
(tomat, basilika och mozarellaost) asiatiska rÌtter samt fisk och skaldjur. VÌrt att notera Ìr att
producenten, kooperativet GWF, sedan lÌnge
satsar stort pÔ miljÎanpassad vinproduktion.

Rar Riesling frÔn RÏdesheim
l Den 6 augusti landar en raritet i Systembolagets hyllor: RÏdesheim Berg Rottland
Riesling Erstes GewÌchs 1997 frÔn Hessische
StaatsweingÏter Kloster Eberbach i Eltville.
Redan pÔ 1200-talet bÎrjade klostrets munkar odla vin och Eberbach utvecklades till att
bli ett viktigt vinhandelsfÎretag i det medeltida
Europa. Arvet har fÎrvaltats vÌl och i dag anses
klostret vara nÔgot av det tyska vinets centrum.

Vinodlingarna ligger runt klostret men druvor
hÌmtas Ìven frÔn nÌrliggande RÏdesheim.
Det hÌr vinet har en skimrande klargul fÌrg,
stor doft av exotiska frukter och petroleum.
Smaken Ìr lÔng och vÌlbalanserad med finstÌmd avslutning. Det passar utmÌrkt till fiskrÌtter, skaldjur, kalvkÎtt, kyckling, pasta samt
olika gratÌnger. Serveringstemperatur: 10 ^12
grader. Artikelnr: 5820, pris 198 kronor.
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