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l Riesling SpÌtlese Harmonie frÔn
vÌlbekanta Winzerverein Deidesheim och Dr L Riesling frÔnWeingut
Dr. Loosen Ìr tvÔ av det nya Ôrets
nya viner frÔn Granqvist Vinagentur. UtÎver flera fina tyskar lanseras ocksÔ en raritet i vÌrldsklass
frÔn ungerskaTokaj.
Samtliga vinnyheter presenteras
utfÎrligt pÔ sidorna 6^7.

a marknaden:
ist Vinagentur
t Grimsholm)
sholmen 228
2 Falkenberg
0346-50 0 22
0346-50 0 24
t.grimsholm
nqvist-vin.se

Exportchefen

t Vinagentur

s 1983 och Ìgs av
Lennart Granqvist.
t importerar i dag
iner frÔn ledande
kland, Frankrike,
ekland, Spanien,
Ústerrike, Ungern,
och Australien.

som vet vad hon talar om

Gott Nytt
Ðr 2000!

l Annette Droll arbetar som exportchef pÔ vinkooperativet GWF i Franken. Med sina
2.500 medlemmar Ìr den 40-Ôrsjubilerande odlarefÎreningen en av Tysklands stÎrsta. PÔ
kvÌllar och helger sadlar hon sjÌlv om till vinbonde. Tillsammans med familjen Ìger hon
tvÔ hektar odlingar med MÏller-Thurgau och Silvaner, Frankens tvÔ ''stora'' druvsorter.
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l AKTUELLT

Dreams ligger i topp
pÔ Systembolaget

l Dreams har blivit en fÎrsÌljningssuccë pÔ Systembolaget. Det halvtorra
vita vinet i blÔgul flaska kom pÔ femte
plats i listan Îver de mest sÔlda vita
vinerna i oktober. Sannolikt Ìr Dreams
det mest sÔlda flaskvinet,eftersom de
viner som toppar fÎrsÌljningslistan
ocksÔ sÌljs i tetrapack.
Dreams Ìr ett fruktigt vin med doft av
aprikos och Ìpple. Det passar utmÌrkt
som sÌllskapsvin, till ljusa kÎttrÌtter,
sallader, fisk och skaldjur. Priset Ìr 59
kronor, artikelnummer 5837.
Det populÌra vinet har nu ocksÔ fÔtt
sÌllskap av Red Dreams, ett medelfylligt rÎtt vin i rÎdblÔ flaska. Det finns i
Systembolagets bestÌllningssortiment,
pris 64 kronor, artikelnummer 72750.

Blivande jurister
valde Granqvistviner

l Juridiska fÎreningen vid GÎteborgs
Universitet serverade viner frÔn Granqvist Vinagentur vid sin traditionella
Ôrsbal i november. Premier Sekt bjÎds
som vÌlkomstdrink, Forster Mariengarten Riesling till fÎrrÌtten, Castillo
de Almansa Reserva till huvudrÌtten
och Ambassadeur Port till desserten.

Armagnac med anor

l En armagnac med fina anor ^ det Ìr
det minsta man kan sÌga om Domaine
d'Ognas XO 10 Ôr (pris 345 kronor,
artikelnr 391 pÔ Systembolaget). Den
Ìr framstÌlld pÔ Ugni blanc- och Follie
blanche-druvor och har lagrats Ôtta Ôr
pÔ fat, gjorda av utvalda ekar som har
vuxit pÔ domÌnens egna marker. Den
har destillerats i en trÌkolseldad kopparpanna frÔn 1804 ^ den Ìldsta i hela
Armangac!
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SmÔland fÔr
egen snaps
l FÎrst kom VÌstgÎtasnapsen ^ nu kommer
SmÔlandssnapsen!
Det Ìr en vackert gyllengul snaps med rund
och mjuk smak och en
liten restsÎtma. Den Ìr
kryddad med timjan,
flÌder, fÌnkÔl och anis.
Som de flesta snapsar,
ska den drickas kyld,
serveringstemperaturen bÎr vara 6^8 grader. Receptet kommer
ursprungligen frÔn en
liten ort i Kronoberg.
SmÔlandssnapsen,
som sÌljs i en glasklar
romboid flaska med
riktig trÌkork, Ìr framtagen i samarbete med
Granqvist Vinagentur
och ett destilleri i Moseldalen i Tyskland.
Sedan bÎrjan av
december ingÔr snapsen i Systembolagets
bestÌllningssortiment. Priset Ìr
179 kronor (50 cl), artikelnumret

70121-02. BestÌll den
i din Systembutik, men
tÌnk pÔ att det tar ungefÌr en vecka innan
du kan hÌmta den.
VÌstgÎtasnapsen
togs fram till en recepttÌvling, arrangerad av
LÌnsstyrelsen i VÌstra
GÎtaland. Den kom
pÔ tredje plats i klassen
Kryddat brÌnnvin och
presenteras i Residensets kokbok, som kom
ut i hÎstas. Syftet med
boken Ìr att befÌsta
VÌstergÎtlands stÌllning som en av de
viktigaste livsmedelsproducerande regionerna i Sverige.
VÌstgÎtasnapsen,
som har smak av moreller och vita vinbÌr,
fann snabbt mÔnga
vÌnner och finns nu i
Systembolagets ordinarie sortiment. Pris 189 kronor,
artikelnr 121-02 (0,5 liter).

MÔnga vill bli Vinfos VÌnner

l ''Jag tror att det Ìr en bra idë att starta Vinfos VÌnner. En intressant sak vore
provningar av viner som Ìr pÔ vÌg in i sortimentet i Sverige.'' SÔ skriver Gunnar
Lindholm i Bromma i ett e-postbrev till Granqvist Vinagentur.
Han Ìr en bland mÔnga som hÎrt av sig efter att vi i fÎrra Vinfo berÌttade om
planerna pÔ en vinklubb. E-post, vykort och brev har droppat in under hela
hÎsten.Tack, alla ni som skrivit!
''Jag har med stÎrsta intresse noterat planerna pÔ en vinklubb. Mest positivt
Ìr kanske vinprovningar pÔ andra orter, till exempelvis VÌstkusten.'' SÔ stod
det pÔ baksidan av ett vykort med krÌftor, undertecknat av Bertil Persson i
SmÎgen. Och just vinprovningar pÔ orter i Sverige, dÌr man normalt kanske
inte har mÎjlighet att prova vin sÔ ofta, Ìr en aktivitet vi kommer att dra igÔng
en bit in pÔ det nya Ôret.
Planerna hÔller fÎr nÌrvarande pÔ att utarbetas och vi Ôterkommer med nÌrmare information framÎver. Men vi tar gÌrna emot fler tips och idëer. Skicka
ett vykort till Granqvist Vinagentur, Gamla Torget 6, 522 31 Tidaholm eller
sÌnd en rad via e-post pÔ fÎljande adress: info@granqvist-vin.se.
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Annette Droll kÌnner de flesta mÌnniskor i bygden och vÌxlar gÌrna nÔgra ord med de hon mÎter i vinodlingen vid GroÞlangheim.

StÌndigt arbete ^ Ôret runt
med arbetet i vingÔrden. Men hon tar
sig tid till Abraxas, hÌsten som Ìr hennes
Îgonsten. Tryggheten finns i familjen
som alltid stÌller upp nÌr hon Ìr bortrest
och behÎver hjÌlp med att skÎta sin del
av vinodlingen.
Annette Ìr glad och positiv, skrattet
ligger hela tiden nÌra. PÔ frÔgan om det
inte Ìr svÔrt att arbeta pÔ ett kooperativ,
dÌr man kan misstÌnka att alla 2.500
medlemmar (de flesta mÌn) vet hur arbetet egentligen ska skÎtas, svarar hon med
ett nytt jÌtteskratt:
^ SÔ lÌnge det gÔr sÔ bra som det gÎr,
Ìr det inget problem.

] FORTSØTTNING FRÐN SIDAN 1

Det Ìr en gammal familjetradition som
lever vidare pÔ det hÌr sÌttet, men som
de flesta druvodlare i Tyskland kan de inte
leva pÔ vad jorden ger, utan mÔste ha ett
arbete vid sidan om.
Allt arbete i vingÔrden fÔr familjen
sjÌlva stÔ fÎr. PÔ vintern ska alla vinrankor beskÌras, ett arbete som bara det tar
ungefÌr tvÔ mÔnader i ansprÔk. PÔ vÔren
ska plantorna bindas upp och jorden ska
bearbetas. Man ska bekÌmpa skadeinsekter och fÎrebygga sjukdomar. FÎrÌldrarna, tvÔ brÎder och pojkvÌnnen Ìr stÌndigt engagerade pÔ helgerna.
Vinfo hÌlsar pÔ mitt under skÎrdearbetet. MÏller-Thurgau Ìr bÌrgad och nu
vÌntar Silvanerdruvorna. Mycket stolt
visar Annette upp de sju rader Silvaner
som ska fÔ hÌnga kvar lite lÌngre pÔ vinstockarna och som har utnÌmnts till
Premiumvin fÎr Ôr 2000. Med mycket
lÔg avkastning och speciellt utvalda druvklasar ska detta bli nÔgonting alldeles
extra under nya millenniets fÎrsta Ôr.

EN VØLBEKANT VINPROFIL

Vinfo besÎker ocksÔ en annan familj pÔ
fÌltet vid GroÞlangheimer Kiliansberg. De
har tjuvstartat lite med sin Silvaner, det
officiella startskottet gÔr inte fÎrrÌn dagen
efter, men pÔ envisa vinbÎnders vis vill de
bestÌmma sjÌlva nÌr det Ìr dags. Annette

Silvaner, den vanligaste druvan i Franken.
behÎver inte presentera sig, alla vet vem
som Ìr vem, och en stunds vila i skÎrdearbetet fÎr att skvallra lite Ìr aldrig fel.
PÔ GWF har Annette arbetat i 13 Ôr
och varit exportansvarig i tvÔ av dessa.
DessfÎrinnan arbetade hon i kundmottagningen, avancerade och arbetade med
fÎrsÌndelser inom Tyskland fÎr att slutligen nÔ den position hon har i dag. Hon
reser mycket, inte minst till Sverige som
Ìr det stÎrsta exportlandet, men Ìven
asiatiska lÌnder bÎrjar efterfrÔga GWF:s
viner, liksom Nord- och Sydamerika.
Mycket tid Îver till nÎjen blir det inte
med ett sÔ krÌvande jobb kombinerat

OVANLIGT BRA SKÚRD

NÔgra veckor senare berÌttar hon per
telefon om Ôrets skÎrd som blev mycket
lyckad. Den lÔnga varma sommaren lÌt
druvorna mogna till sig rejÌlt och regnet
i slutet av september och bÎrjan pÔ oktober pÔverkade inte alls det goda resultatet.
PÔ sina 1.300 hektar skÎrdade GWF:s
medlemmar 118,8 hektoliter druvor per
hektar med en genomsnittlig sockerhalt
pÔ 78³ Oechsle.
Sedan snart sjutton Ôr tillbaka Ìr
Granqvist Vinagentur GWF:s representant i Skandinavien. PÔ Systembolaget
finns ett flertal viner frÔn kooperativet,
samtliga sÌljs i Bocksbeuteln, distriktets
platta, runda flaska.
TEXT OCH BILD: CLAES LÚFGREN
vinfo l janari 2000
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l REPORTAGE

Badens torra

in augusti
blev nÔÎjdast Ìr
som har
ÔrgÔng.
Îrden nÔvinerna
d kvalitet,
i Madupp till 20
rankorna
betydligt
innebÌra

UpptÌck Tysklands okÌnda matviner

N

tidigt i
skÎrd av
omrÔden,
Da¬o, blev
innan.

Scampi, sushi eller lax? DÔ Ìr de torra vita vinerna frÔn Baden utmÌrkta att dricka till.

EN KRØVANDE DRUVSORT
nerna utgÎr Îver 50 procent av den tyska
En anledning Ìr att det Ìr en krÌvande
produktionen har gÔtt de flesta fÎrbi.
druvsort med lÔg avkastning. I Baden
Trots att tyska viner numera spÌnner
Ìr GewÏrztraminer vanlig. HÌr Ìr man
Îver hela smakregistret menar Hansuno
bortskÌmd med goda skÎrdar och kan
Krisch att tyskt vin slentrianmÌssigt har
nÎja sig med att ta ut en relativt liten
fÔtt representera de sÎta vinerna. DÌrskÎrdemÌngd; 63,5 hektoliter per hektar.
igenom betecknas tyska viner generellt
Solsken Ìr ocksÔ nÔgot som Moder Jord
som pratviner.
slÎsar med i Baden. Distriktet har till och
^ EmellanÔt blir det kollisioner mellan
med sin slogan Von der Sonne verwÎhnt
vin och mat, vilket har lett fram till upp(''BortskÌmd av solen''). VÌrme, god jord
rÌttandet av checklistor Îver vinets sÔ kaloch hÎga kvalitetskrav ger goda viner.
lade ''fiender'', sÌger Hansuno Krisch.
Som vindistrikt Ìr Baden
Man bannlyser allt som har
relativt obekant fÎr mÔnga.
med syra och sÎtma i maten att
Grannen Alsace, tvÔ kilometer
gÎra. Varje ny bok om mat och
vÌsterut, Ìr betydligt mer vÌlvin har med ett varnande kapikÌnd. Ett skÌl Ìr att Badens
tel om vinets ''fiender''. I fÎrvinodlare helt enkelt inte brytt
lÌngningen av resonemanget
sig sÔ mycket om marknadsfÎbetecknas viner med restsÎtma
ring. Det finns en fast och trosom pratviner, vilket skapar
gen kundkrets som uppskattar
psykologiska lÔsningar. Vem
vinerna, och med detta har
skulle komma pÔ tanken att vÌlman lÌnge lÔtit sig nÎja.
ja ett pratvin till mat? Detta har
Men i november kom Baden
skapat en brist pÔ flexibilitet
GewÏrztraminer (nr 5859) till
och hÌmmar kreativiteten. CirSverige genom Granqvist Vinkeln sluts och mÔnga gÔr miste
agentur.Vinet har redan rosats i
om mÔnga fina gastronomiska
pressen och fÔtt fina betyg i sÔupplevelser.
vÌl Allt om Mat som Vin & Mat.
^ Badenviner passar alldeles
^ Det Ìr synd att fÔ svenskar
utmÌrkt i mÔnga matsammanupptÌckt de goda torra vinerna
hang, sÌger Hansuno Krisch.
frÔn Tyskland i allmÌnhet och
Som alltid Ìr det tillagning och
Baden i synnerhet, sÌger Hanskryddning som avgÎr vilket
uno Krisch. Att de torrare vi- Nr 5859, pris 69 kr.
vin man ska vÌlja.
4
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^ Ofta Ìr sÔsen utslagsgivande fÎr vinvalet. Man behÎver inte krÔngla till det,
vinerna passar fÎrtrÌffligt till svensk mat.
Till olika kÎttrÌtter pÔ vilt eller till exempel flÌskfilë, liksom kokt, stekt och grillad fisk ^ sÌrskilt lax i alla former ^ finns
det alltid ett passande badenvin.
Gillar man sushi ska man absolut prova
tonfiskrulle, Kaliforniarulle, eller scampi, till Baden Pinot Gris (nr 5936). Det blir
en utsÎkt kombination.

LENNART GRIMSHOLM

u Ìr det Sveriges tur att upptÌcka de goda torra vinerna
frÔn Baden i sydligaste Tyskland, ett lÌnge fÎrbisett vindistrikt med mycket hÎga kvalitetskrav.
^ Genom uppdelningen i prat- och matviner har tyska viner fÔtt stÌmpeln pratviner pÔ sig. DÌrigenom har torra viner
haft svÔrt att hÌvda sig Ìven i sammanhang dÌr de Ìr som allra bÌst lÌmpade
sÌger vinkÌnnaren Hansuno Krisch.
Han Ìr en vÌlkÌnd auktoritet pÔ tyska
viner, vinprovare, fÎrelÌsare och initiativtagare till flera vinevenemang i Sverige
och utomlands. Han leder verksamheten
vid den tyska vinmyndighetens informationskontor fÎr Sverige och Norge.
Baden Ìr ett storlaget, lÔngstrÌckt och
vackert landskap. HÌr finns ett tvÌrsnitt
av Tysklands alla jordarter ^ bland annat
vulkanisk jord ^ ett skiftande klimat och
en mÌngd olika druvsorter. En av de mer
ovanliga tyska druvorna Ìr GewÏrztraminer som ger hÎgklassiga viner, men som
bara utgÎr mindre Ìn en procent av den
totala odlingsarealen i Tyskland.

KAN ERSØTTA RÚDA VINER

Baden Pinot Gris och Baden GewÏrztraminer Ìr bra allroundviner. De passar
Ìven till pasta med kryddiga sÔser, lÌtta
kÎttrÌtter som exempelvis kalvkÎtt, skaldjur och som buffëvin. GewÏrztraminerviner Ìr kraftiga i smaken och kommer
vÌl till sin rÌtt i sammanhang dÌr man
kanske i fÎrsta hand tÌnkt sig ett rÎtt vin.
Øven om det finns relativt fÔ torra tyska viner pÔ Systembolaget, sÌger Hansuno Krisch att intresset fÎr vinerna finns.
^ Det Ìr som att slÔ in Îppna dÎrrar,
sÌger han. Okunskapen om vinerna och
dess anvÌndbarhet Ìr stor, men intresset
finns. DÌrfÎr Ìr det sÔ roligt att sprida
information om detta. MÌnniskor som
aldrig provat vinerna upptÌcker vad de
har missat och folk blir alltid sÔ glatt Îverraskade nÌr de provat en ny, lyckad och
ovÌntad kombination av mat och vin.

tas till
tre Ôr.

som
:
59:^
86:^
89:^
99:^
129:^
158:^
160:^
170:^

___________________________
__________________________

___________________________
__________________________
______________
________________
_______________
________________

CATHARINA BERGSTEN-PEHRSON
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En bra ÔrgÔng
avslutar seklet

D

KÎp en flaska vin,
konstverk pÔ kÎpet!

l Du som kÎper en flaska av det medelfylliga rÎda ''Il Galampio'' Rosso 1993, fÔr
ett litet konstverk pÔ kÎpet. 420 flaskor
av vinet har nÌmligen fÎrsetts med en
extra etikett som pryds av en akvarell,
mÔlad av Arne Fallberg i BorÔs. Samtliga
etiketter Ìr signerade av konstnÌren.
''Il Galampio'' Rosso kommer frÔn vinhuset Marchesto degli Aleramici i Montalcino i Toscana i Italien. Det Ìr framstÌllt
till 100 procent av Sangiovese Grossodruvor, har en djuprÎd fÌrg, stor doft av
mÎrka bÌr, komplex och fyllig smak.
Passar fint till grillat kÎtt, vilt och ost.
Vinet finns att kÎpa i Systembutiken pÔ
Allëgatan i BorÔs. Det ingÔr dessutom
i Systembolagets bestÌllningssortiment,
vilket innebÌr att du kan bestÌlla det, oavsett var i landet du bor. RÌkna med att det
tar en vecka innan du kan hÌmta det. Pris
129 kronor, artikelnummer 72373.
l Du som kÎper ''Les Marzelles'' Anjou
Rouge AOC 1995 pÔ Systembolaget i Tidaholm fÔr ocksÔ ett konstverk pÔ kÎpet!
Det Ìr Margareta och Karl-Ðke NystrÎm
som tagit fram ett originaltryck med tvÔ
vackra bilder. Trycket i vykortsformat
hÌnger runt flaskans hals. Pris 85 kronor,
artikelnummer 74302.

et sista Ôret pÔ 1900-talet
gÔr till historien som ett bra
vinÔr. VinskÎrden i vinlÌnderna i Europa avslutades i
mitten av november och pÔ de flesta
hÔll Ìr resultatet mycket bra.
Tyskland: Tack vare den lÔnga och
varma sommaren, som rÌckte lÔngt in
i oktober, blir det ovanligt mÔnga viner
som hamnar i de hÎgre kvalitetsklasserna. Speciellt Beerenauslese och Trockenbeerenausle kommer att bli av mycket hÎg kvalitet. Den totala vinskÎrden
i Tyskland blev hela 30 procent stÎrre
Ìn 1998.
Frankrike: I de flesta omrÔden blir
det en mycket bra ÔrgÔng. Undantaget
Ìr Alsace, som drabbades av kraftiga
skyfall i slutet av skÎrdeperioden.

Italien: Efter en torr och fin augusti
blev vÌdret sÌmre och skÎrden blev nÔgot mindre Ìn Ôret innan. NÎjdast Ìr
vinproducenterna i Toscana, som har
kunnat bokfÎra en riktigt bra ÔrgÔng.
Spanien: OcksÔ hÌr blev skÎrden nÔgot mindre Ìn Ôret innan, men vinerna
kommer att bli av mycket god kvalitet,
meddelar lantbruksministeriet i Madrid. I Rioja fÎrstÎrde frosten upp till 20
procent av de blommande vinrankorna
i april. SkÎrdeuttaget blev betydligt
lÌgre Ìn normalt, vilket kan innebÌra
brist pÔ viner frÔn distriktet.
Portugal: Trots kraftiga regn tidigt i
hÎstas kunde en rekordstor skÎrd av
god kvalitet bÌrgas. I vissa omrÔden,
som till exempel Minho och Da¬o, blev
skÎrden 50 procent stÎrre Ìn Ôret innan.

LENNART GRIMSHOLM
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VinskÎrd i Da¬o i Portugal. Druvorna ^ den hÌr dagen Touriga Nacional ^ fraktas till
J M Marques i Tondela. Det fÌrdiga vinet tappas pÔ flaskor och lagras i minst tre Ôr.

BerÎm fÎr Granqvistviner i stÎrsta provningen
l FÎr 28:e Ôret har tidskriften Allt om Mat arrangerat Sveriges
stÎrsta vinprovning. Samtliga 1.542 vita och rÎda viner som
finns pÔ Systembolaget har provats och betygsatts.
Bland Granqvist Vinagenturs viner pÔ Systemet fÔr flera
omdÎmet ''fyndvin''. Nr 5974, Schloss Crailsheim Silvaner, pris
64 kr, frÔn kooperativet GWF i Franken, beskrivs som ''fruktig, hÌrlig silvaner med korrekta, friska syror''.
Ett annat frankenvin, Nr 6058, Stettener Stein Silvaner 1994,
pris 69 kr, fÔr omdÎmet ''mer Ìn prisvÌrt'' tillsammans med
Nr 5042, Deidesheimer Herrgottsacker Riesling SpÌtlese, pris 69 kr.

HÌr Ìr ytterligare ett antal vita viner frÔn Granqvist som
fÔr betyget ''mer Ìn prisvÌrda'' och ''prisvÌrda'' i provningen:
59:^
Nr 6559, RÏdesheimer Rosengarten
86:^
Nr 5930,Wipfelder Zenhtgraf Silvaner
89:^
Nr 2947, Elfenhof Beerenauslese
Nr 12921, Elfenhof Trockenbeerenauslese
99:^
129:^
Nr 7213, Erdener Treppchen Riesling
158:^
Nr 7209,Wehlener Sonnenuhr Riesling
Nr 7208, Eitelsbacher KarthÌuserhofberg Riesling 160:^
170:^
Nr 7214, Ûrziger WÏrzgarten Riesling
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________________
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l AKTUELLT

Nyheter i din
Systembutik

l HÌr Ìr vinterns nyheter pÔ Systembolaget frÔn Granqvist
Vinagentur. Om nÔgot vin skulle saknas i din butik, sÔ kan
du be personalen att bestÌlla hem det.

Nr 5913-02

Forster Mariengarten

Riesling Beerenauslese 1992
Pfalz, Tyskland
Pris 89 kronor/SÌljstart 7 februari
SÎtma B Fyllighet A Fruktsyra 8
l Ett sÎtt vitt vin frÔn vÌlbekanta Winzerverein Deidesheim i Pfalz i Tyskland. Gyllengul fÌrg, stor hÌrlig doft av honung,
frukter och russin. Mycket lÔng smak, fin
balans mellan sÎtma och syra. Passar bra
som apëritif, till desserter och grÎnmÎgelostar. LÌmplig dricktemperatur: 10^12
grader. Kan lagras i ytterligare 25 Ôr.
Det Ìr inte alla Ôr det Ìr mÎjligt att framstÌlla viner i kvalitetsklassen Beerenauslese. Druvorna mÔste hÌnga kvar pÔ vinstockarna till lÔngt fram i november och
bli angripna av ÌdelrÎta (botrytis) innan
de plockas. Blir det tidigt frost eller ovÌder
med kraftiga regn Ìr det stor risk att druvorna fÎrstÎrs helt.
Det blir av naturliga skÌl inga stÎrre
kvantiteter Beerenauslese, vilket gÎr att
det hÌr Ìr ^ precis som Tokajervinet vi
presenterar hÌr intill ^ ett vin att avnjuta
vid alldeles speciella tillfÌllen.
Nr 5882

Riesling SpÌtlese Harmonie
Pfalz, Tyskland, 1993
Pris 64 kronor/SÌljstart 7 februari
SÎtma 6 Fyllighet 5 Fruktsyra A
Nr 3358

Nr 12969

Bordeaux, Frankrike 1996
Pris 308 kronor/SÌljstart 6 december
SÎtma 9 Fyllighet 9 Fruktsyra 9

Tokaj, Ungern 1997
Pris 476 kronor/SÌljstart 6 december
SÎtma B Fyllighet B Fruktsyra B

Chateau
Larrivet-Haut-Brion

l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Chateau
Larrivet-Haut-Brion i Pessac-Leognan, 15
kilometer frÔn Bordeaux. Vinmakaren
Michel Rolland Ìr kÌnd fÎr sina utmÌrkta
viner, prÌglade av stor finess och smakrikedom. Det hÌr vinet, framstÌllt pÔ druvorna Cabernet Sauvignon (55 procent) och
Merlot (45 procent), har en finstÌmd doft
med inslag av bÌr och vanilj. Smaken Ìr
lÔng och vÌlbalanserad med friska tanniner. Passar bra till stekt eller grillat nÎtkÎtt, viltrÌtter samt hÔrdostar. LÌmplig
dricktemperatur: 17^18 grader.
Chateau Larrivet-Haut-Brion samarbetar med vinkoncernen GAM Audy, som
driver vÌlrenommerade vinhus i Frankrike, Ungern, Sydafrika och Argentina.

Chateau
Pajzos Muskotaly

l Ett vitt vin i vÌrldsklass, som bara kan
framstÌllas under riktigt gynnsamma fÎrhÔllanden! Chateau Pajzos i Tokaj ingÔr
sedan bÎrjan av 1990-talet i vinkoncernen GAM Audy i Bordeaux. Kombinationen av fransmÌnnens moderna vinkunnande och ungrarnas traditionella metoder har blivit mycket framgÔngsrik.
Vinet har en vacker bÌrnstensfÌrg, oerhÎrt rik doft av russin och mandel och
en mycket lÔng och finstÌmd smak. Det
passar som apëritif, till desserter, grÎnoch blÔmÎgelostar, gÔslever, kakor och
bakverk.
Som de flesta Tokajviner av hÎg klass
kan det lagras lÌnge ^ minst i 50 Ôr till.
LÌmplig dricktemperatur: 6^8 grader.

Senaste sortimentsnytt hittar du pÔ

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Winzerverein
Deidesheim i Pfalz i Tyskland. Vackert gul
fÌrg, stor frisk doft med typisk rieslingkaraktÌr och bra friskhet. Stor fruktighet,
mycket lÔng, vÌlbalanserad smak med
bra knorr pÔ slutet. Passar utmÌrkt till
desserter, apërtitif, milda ostar, soppor,
fiskrÌtter med sÎta sÔser.
Winzerverein Deidesheim Ìr det Ìldsta vinkooperativet i Pfalz, grundat 1898.
Druvorna kommer frÔn odlingar som
omfattar 184 hektar i Deidesheim, Forst,
Ruppertsberg och Gimmeldingen.
Kooperativet samarbetar sedan lÌnge
med Granqvist Vinagentur och finns fÎr
nÌrvarande representerat med sju viner i
Systembolagets ordinarie sortiment.
Mest kÌnda vin Ìr Forster Mariengarten
Riesling, som nyligen kom i ny tappning,
signerad den nye kÌllarmÌstaren Bruno
KlÏpfel. Winzerverein producerar i huvudsak vita viner. Riesling Ìr den dominerande druvan och svarar fÎr drygt 70
procent av produktionen.
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l AKTUELLT

Nr 5861

Nr 7228

Riesling SpÌtlese Trocken 1998
Pfalz, Tyskland
Pris 238 kronor/SÌljstart 6 mars
SÎtma 2 Fyllighet 9 Fruktsyra 8

QbA 1998
Mosel, Tyskland
Pris 64 kronor/SÌljstart 6 mars
SÎtma 5 Fyllighet 5 Fruktsyra 8

Idig KÎnigsbach

l Torrt vitt vin frÔn Weingut A. Christmann
i Pfalz i Tyskland. Det har en vacker gul
fÌrg, doft av aprikos, petroleum och exotiska frukter. Smaken Ìr lÔng, finstÌmd
och komplex. Passar utmÌrkt till fisk,
skaldjur och kalvrÌtter med lÌtta sÔser.
Weingut A. Christmann har anor sedan
slutet av 1500-talet och drivs i dag av far
och son, Karl-Friedrich och Steffen. De satsar mÔlmedvetet pÔ hÎgsta kvalitet och
har blivit rejÌlt uppmÌrksammade i tysk
vin- och gastronomipress under Ôret som
gÔtt. UppmÌrksamheten Ìr sÔ stor att tidskriften Feinschmecker ringde Granqvist
Vinagentur i Sverige fÎr att frÔga hur det
kom sig att ett parti vin frÔn Christmann
funnit vÌgen till Skandinavien . . .
Familjen Christmanns 400 Ôr gamla
hus i Gimmeldingen Ìr en sevÌrdhet och
utsÔgs fÎr nÔgra Ôr sedan till det vackraste
vinodlarehuset utmed hela Deutsche WeinstraÞe, tyska vinvÌgen.
De egna vinodlingarna Ìr relativt smÔ
och omfattar 14 hektar i vÌlrenommerade lÌgen som Gimmeldinger Mandelgarten,
Deidesheimier Hohenmorgen, Ruppertsberger Nussbien och KÎnigsbacher Idig.
Far och son Christmann ger ^ till skillnad mot mÔnga andra producenter ^ inte
mycket fÎr viner med ekfatskaraktÌr
och lagrar allt i stÔltankar. De anser Ìven
att den tyska vinlagen har stora brister
och fÎredrar att anvÌnda samma klassificeringar som i Bordeaux, det vill sÌga
Grand Cru, Premier Cru och sÔ vidare.

Dr L. Riesling

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Weingut Dr.
Loosen i Moseldalen i Tyskland. Det har
en ljusgul fÌrg, doften Ìr aromatisk med
ton av krusbÌr, aprikos och grÎna Ìpplen. Smaken Ìr medelfyllig, ung, fruktig
med inslag av krusbÌr och grÎna Ìpplen.
Passar utmÌrkt till fisk, skaldjur, sallader,
ljust kÎtt, blÔ- och grÎnmÎgelostar eller
som apëritif.
Weingut Dr. Loosen, som Ìr en av Tysklands allra frÌmsta vinproducenter, presenterades utfÎrligt i fÎrra Vinfo.
Nr 70121-02

SmÔlandssnapsen

Kryddat brÌnnvin
SmÔland, Sverige
Pris 179 kronor/SÌljstart 6 december
SÎtma 5 Fyllighet 7
l I somras lanserade Granqvist Vinagentur VÌstgÎtasnaps. Receptet kom till i samband med en tÌvling som utlystes infÎr
utgivningen en kokbok. Snapsen blev
snabbt populÌr och finns nu i Systembolagets ordinarie sortiment.
Nu kommer SmÔlandssnapsen. Den
har en vackert gyllengul fÌrg och en
rund och mjuk smak av timjan, flÌder,
fÌnkÔl och anis. Passar utmÌrkt i alla
sammanhang dÌr snaps brukas.
Snapsen, som Ìr framtagen i samarbete
med ett destilleri i Moseldalen i Tyskland,
sÌljs i en glasklar romboid flaska som Ìr
fÎrsluten med en riktig trÌkork.

30-Ôrig whisky Ìnnu i lager

l Du har fortfarande mÎjlighet att bestÌlla Cr|© och Aibhne, den Îver 30 Ôr gamla
maltwhisky som Granqvist Vinagentur lanserade fÎr drygt ett Ôr sedab. Den finns
i bestÌllningssortimentet och har artikelnummer 80691. Pris 1.495 kronor.
Cr|© och Aibhne, fÎr Îvrigt gaeliska fÎr flodmynning, har producerats av Fettercairn Distillery och tappats av Speyside Distillery. Allt som allt fanns det tre fat att
tappa pÔ flaskor hÎsten 1998.

Nr 72750

Red Dreams

ÐrgÔng 1998/99
La Mancha, Spanien
Pris 64 kronor/SÌljstart 6 december
SÎtma 7 Fyllighet 7 Fruktsyra 9
l Ett medelfylligt rÎtt vin, framstÌllt
pÔ druvor frÔn La Mancha i Spanien
och tappat pÔ flaska av Marienkeller
i Tyskland. RubinrÎd fÌrg, doften Ìr
frisk och bÌrig. Mjuk, aningen eldig
smak med bra syra. Passar till stekt
och grillat kÎtt, pasta, sallader och ost.
Det hÌr Ìr vin nummer tvÔ i Granqvists Dreams-serie. Det fÎrsta vinet,
i den uppmÌrksammade blÔgula flaskan, kom i somras och har nu blivit
ett av de mest sÔlda pÔ Systembolaget.
Red Dreams, som framstÌlls av
Tempranillo-, Garnacha- och Bobal-druvor sÌljs i en rÎdblÔ specialflaska och
finns till en bÎrjan i bestÌllningssortimentet. Det innebÌr att du mÔste fÎrhandsbestÌlla vinet i din systembutik.
Det tar sedan ungefÌr en vecka innan
du kan hÌmta det.
vinfo l januari 2000
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Bodegas Irache
Vinhus i nordspanskt pilgrimsland
l Bodegas Irache i Ayegui i Navarra ligger
mitt i spanskt pilgrimsland. Granne Ìr ett
kloster, dÌr de medeltida vandringsmunkarna stannade till pÔ sin resa till det vÌrldsberÎmda klostret Santiago de Compostela.
Som en stÌndig pÔminnelse av den historiska Jacobsleden har Bodegas Irache byggt
en vinkÌlla i den kraftiga muren som omgÌrdar bodegan. KÌllan har tvÔ kranar ^ ur
den ena kommer fÌrskt kÌllvatten och ur den
andra rÎtt Navarravin!
''Pilgrim, om du vill nÔ Santiago med
styrka och vitalitet, drick detta stora vin och
smaka glÌdjen'' stÔr det pÔ en sirligt utformad skylt intill de bÔda kranarna.

PLATS FÚR 10.0 0 0 EKFAT

Bodegas Irache, som grundades 1891, har en
Ôrsproduktion pÔ omkring tio miljoner liter
vin, vilket gÎr att den Ìr en av de stÎrre och
mest vÌlrenommerade producenterna i omrÔdet. I den moderna produktionsanlÌggningen, som byggdes till med Îver 6.700
kvadratmeter i bÎrjan av 1990-talet, finns
det utrymme fÎr att lagra fler Ìn 10.000 Barrique, det vill sÌga smÔ ekfat som rymmer
endast 225 liter.

Druvorna, fÎretrÌdesvis Tempranillo, Cabernet Sauvignon och Merlot, hÌmtas sÔvÌl
frÔn de egna vinodlingarna i nÌromrÔdet
som frÔn kontraktsodlande vinbÎnder i hela
Navarraregionen.

CASTILLO IRACHE RESERVA

Sedan nÔgra Ôr samarbetar Bodegas Irache
med Granqvist Vinagentur. Hittills finns ett
vin frÔn bodegan pÔ Vinmonopolet i Norge.
Det Ìr Castillo Irache Reserva 1987, nr 13582,
pris 107 kr. FÎrhoppningsvis dyker detta vin
Ìven upp pÔ Systembolaget.
Navarra Ìr en av Spaniens nordligaste
regioner. I norr grÌnsar den mot Frankrike
och i sÎder mot Rioja, det mest kÌnda vindistriktet. Vinarealen omfattar drygt 23.000
hektar, av vilka tvÔ tredjedelar upptas av
den blÔ Garnachadruvan. Navarravinerna Ìr
ofta mer prisvÌrda Ìn de frÔn grannregionen
i sÎder. Den stÌndigt stora efterfrÔgan pÔ
Riojaviner pressar upp priserna pÔ dessa.
Bilderna ovan: Skymningsbild frÔn vinodling
i nÌrheten av Ayegui. Jesüs Santesteban,
styrelseordfÎrande i Bodegas Irache bland
tusentals ekfat i den stora vinkÌllaren.

Tryckt i FalkÎping 1999 av
SvÌrd & SÎner Tryckeri AB

GRANQVIST
VINAGENTUR
GamlaTorget 6
522 31 Tidaholm
Telefon 05 02-148 88
Fax 05 02-158 88

Internetadresser:
www.granqvist-vin.se
info@granqvist-vin.se
Norska marknaden:
Granqvist Vinagentur
(Lennart Grimsholm)
Grimsholmen 228
311 92 Falkenberg
Telefon 0346-50 0 22
Fax 0346-50 0 24
lennart.grimsholm
@granqvist-vin.se

Granqvist Vinagentur
grundades 1983 och Ìgs av
Lena och Lennart Granqvist.
FÎretaget importerar i dag
kvalitetsviner frÔn ledande
vinhus i Tyskland, Frankrike,
Italien, Grekland, Spanien,
Portugal, Ústerrike, Ungern,
Chile och Australien.

