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l Under vÔren och sommaren lanserar Granqvist Vinagentur rekordmÔnga nya viner pÔ Systembolaget.
Sammanlagt rÎr det sig om ett 20tal nyheter frÔn Europa och Latinamerika. Samtliga presenteras utfÎrligt pÔ sidorna 5, 6 och 7.

GENUIN

Bodegas P
tag som
I dag Ìr det
dig spansk m
bodegan,
sedan ett tiotal
med ansvar fÎr
ren och i
StorsÌljarna
Marius (som
rige), har i
Spaniens 100 b
kammat hem
sina Reserva
Almansa Ìr e
sydost om M
ojÌmfÎrligt
med omkring 5
har tidigare v
kvalitet. Men
kvaliteten Îkat
vare tidigare sk
kare, lÌttare och
Till den h
Tempranillo b
ger stabila skÎr
tidigt i j

VinskÎrd vid Chaªteau Sansonnet.
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l Dreams, det vita vinet i blÔgula
flaskan, Ìr mycket populÌrt. Snart
har 800.000 flaskor sÔlts pÔ Systembolaget. Vinfo presenterar vinhuset bakom Dreams pÔ sidan 4.

MakalÎsa viner
frÔn Bordeaux

l Jean-Michel Arcaute Ìr en av de bÌsta
och mest vÌlrenommerade vinmakarna
i Bordeaux i sÎdra Frankrike. Han leder
familjefÎretaget GAM Audy som driver
flera slott i de bÌsta omrÔdena i regionen
och dessutom samarbetar med ett dussintal andra vinslott och vinhus.

I Bordeaux, som sedan lÌnge anses
vara vinvÌrldens mittpunkt, fÎrknippas
Jean-Michel Arcaute i fÎrsta hand med
Chaªteau Jonqueyres i Saint German du
Puch, familjens slott dÌr ocksÔ huvudkontoret fÎr GAM Audy finns.
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''Maison de Qualite''
till Deidesheim

l Winzerverein Deidesheim, det vÌlkÌnda kooperativet i Pfalz i Tyskland, har
fÎrÌrats utmÌrkelsen Maison de Qualite
av Ordre Saint Fortunat. Det Ìr ett internationellt ordensÌllskap som belÎnar
fÎretag och organisationer vilka har en
mÌnsklig-humanistisk inriktning och
tillika tar ansvar fÎr miljÎn. Orden har
ett speciellt gott Îga till fÎretag i livsmedelssektorn som arbetar mÔlmedvetet med att Îka kvaliteten pÔ sina
produkter.

SommarlÌtt
vitt vin frÔn Baden

l Baden GewÏrztraminer 1997 frÔn
Badischer Winzerkeller i Breisach i sÎdra
Tyskland Ìr ett halvtorrt, somrigt matvin. Det har en tydlig och aromatisk
doft, en relativt kraftig smak och passar bra till asiatiska, kryddstarka rÌtter.
GewÏrztraminer-viner kommer vÌl
till sin rÌtt i sammanhang dÌr man
kanske har tÌnkt sig ett lÌttare rÎdvin.
Artikelnr 5859, pris 69 kr.
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l Nu kommer VÌstkustsnaps ^
nummer tre i raden av landskapssnapsar frÔn Granqvist
Vinagentur. Den 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.
VÌstkustsnaps, vars recept
Ìr signerat Per GÔvertsson hos
Granqvist Vinagentur, sÌljs i en
liten, rund glasklar flaska med
riktig kork som med litet fantasi
kan liknas vid en lysboj. Etiketten med det klippiga kustmotivet
Ìr mÔlad av Kaya Hansson i
RÌtsvik utanfÎr KungÌlv.
SÌljstart fÎr VÌstkustsnaps pÔ
Systembolaget Ìr den 5 juni.
Priset fÎr 500 ml Ìr 189 kr. Artikelnr 80041-02.
VÌstgÎtasnaps, som lanserades fÎrra sommaren, Ìr den fÎrsta av landskapssnapsarna frÔn
Granqvist. Den har smak av
moreller och vita vinbÌr. Priset
189 kronor (500 ml), artikelnr
121-02. SmÔlandssnapsen Ìr
kryddad med timjan, flÌder,
fÌnkÔl och anis. Pris 189 kronor
(500 ml), artikelnr 70121-02.

VÌstkustsnaps Ìr den tredje landskapssnapsen
frÔn Granqvist. (Etiketten pÔ bilden Ìr en skiss
och visar inte exakt det slutliga utseendet.)

Har du provat
Red Dreams?
l Red Dreams Ìr det rÎda
vinet i Dreams-serien. Det Ìr
medelfylligt och framstÌllt
av druvor frÔn La Mancha
i Spanien, har en rubinrÎd
fÌrg, doften Ìr frisk med ton
av rÎda bÌr. Mjuk, nÔgot eldig smak med bra syra. Passar bra till stekt och grillat
kÎtt, pasta, sallader och ost.
Red Dreams ingÔr i Systembolagets bestÌllningssortiment, men sÌljer sÔ bra att
det ÎvergÔr till det ordinarie
sortimentet i hÎst.
Pris 69 kr, artikelnr 72750.

BILDER : CLAES LÚFGREN OCH GAM AUDY

l I sommar lanseras det fÎrsta vinet i
serien Granqvist Collection. Det Ìr
ett halvtorrt vitt vin av SpÌtlesekvalitet
frÔn distriktet Mosel-Saar-Ruwer i
Tyskland. Det har en
ljusgul fÌrg, doft av
aprikoser och petroleum. Smaken Ìr medelfyllig, ung, fruktig
med inslag av krusbÌr
och grÎna Ìpplen.
Passar utmÌrkt till
sallader, fisk och
skaldjursrÌtter och
pÔ sommarverandan.
^ Vi Ìr vÌlkÌnda fÎr
vita, halvtorra tyska
viner av god kvalitet
och tycker det Ìr dags
fÎr ett vin under eget
namn, sÌger Lennart
Granqvist. PremiÌrvinet tycker vi Ìr en
mycket bra representant fÎr Moseldalen.
Om det fÔr ett bra mottagande kommer vi
att fortsÌtta med ''egna'' viner frÔn de
Îvriga tyska distrikten.
Granqvist Collection, som produceras i samarbete med Weinkellerei Nahethal, finns att kÎpa pÔ Systembolaget
frÔn och med den 7 augusti. Pris 66
kronor, artikelnummer 7237.
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Nu kommer
VÌstkustsnaps
MIKAEL LJUNGSTRÚM

Granqvist lanserar
egen vinkollektion

Prenumeration
utan kostnad

l Vinfo ges ut av Granqvist Vinagentur och presenterar nya viner
pÔ Systembolaget, mÌnniskorna
bakom vinerna och annat intressant frÔn vinets vÌrld.
Vinfo, som har en upplaga pÔ
omkring 20.000 exemplar, grundades 1995 och har kommit ut
med 18 utgÔvor. NÌsta nummer
kommer i september.
KÌnner Du nÔgon som ocksÔ
vill ha ett eget exemplar av tidskriften, hÎr av dig till Granqvist
Vinagentur. Prenumerationen Ìr
helt kostnadsfri!
Ring 0502-148 88 eller e-posta
gÌrna en rad pÔ fÎljande adress:
info@granqvist-vin.se.
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Jean-Michel Arcaute tog Îver Chaªteau
Jonqueyres, vars viner klassas som Bordeaux Supërieur, fÎr 15 Ôr sedan och har
fÔtt vinerna att nÔ nya hÎjder Ôr efter
Ôr. SlottsdomÌnerna omfattar sammanlagt 110 hektar mark, av vilka 45 Ìr vinodlingar. Godset har mycket gamla anor
och nÌmns i urkunderna fÎr fÎrsta
gÔngen 1335, nÌr adelsmannen Gailliard
de Jonqueyres fick engelska kungens uppdrag att bygga ett fort i omrÔdet.
UtÎver Chaªteau Jonqueyres ingÔr
ocksÔ fÎljande vinslott i GAM Audy,
antingen som partners eller ocksÔ har
fÎretaget exklusiva rÌttigheter fÎr vinproduktionen: Beau Soleil, Clinet, La Croix du
Casse, Beaulieu, Montviel och Fleur de Clinet
i Pomerol samt Larrivet Haut Brion och
Domaine de Larrivet i Pessac-Leognan.

ALLTID BØST I SITT OMRÐDE
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NYTT PROJEKT I BORDEAUX

Ett av de senaste projekten i Bordeaux
Ìr Chaªteau Sansonnet, dÌr Jean-Michel
Arcaute nyligen gÔtt in som vinmakare
pÔ uppdrag av den nye Ìgaren Francois
d' Aulan, tidigare ansedd champagneproducent med egna mÌrket Piper-Heidsick.
Slottet, som byggdes i bÎrjan av 1800talet genomgÔr en totalrenovering och vinerna ska Ôterigen klassas som Grand Cru,
det vill sÌga den hÎgsta kvalitetsklassen
enligt de franska vinlagarna. MÔlet Ìr att
nÔ dit inom fem Ôr. FÎrsta ÔtgÌrden i kvalitetsarbetet var att vid skÎrden i hÎstas
radikalt minska skÎrdeuttaget fÎr att ge
vinerna hÎgsta mÎjliga koncentration.

BILDER : CLAES LÚFGREN OCH GAM AUDY
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Filosofin Ìr att respektive vinslott ska
vara det bÌsta i sitt omrÔde, vilket ocksÔ
mÌrks tydligt i de stora internationella
vintidskrifterna, dÌr de ofta fÔr hÎgsta
betyg fÎr sina viner.
Efter jÌrnridÔns fall togs Ìven klivet
Îver till Ústeuropa, dÌr fÎretaget driver
tvÔ vinslott i Tokaj i Ungern ^ Megyer och
Pajzos. FÎr nÌrvarande finns ett mycket
exklusivt vin frÔn just Chateau Pajzos pÔ
Systembolaget. Det Ìr en klassisk, sÎt
tokajer frÔn 1997 (Nr 12969, pris 476 kronor fÎr 500 ml) med oerhÎrt rik doft av
russin och mandel och en mycket lÔng
och finstÌmd smak. Det passar som apëritif, till desserter, grÎn- och blÔmÎgelostar, kakor och bakverk.
Uppmuntrad av succën i Ungern har
GAM Audy investerat i vinhus i sÔvÌl
Afrika som Latinamerika. 1997 tog JeanMichel Arcaute Îver driften av vinhuset
Edonia i Stellenbosch i Sydafrika.
1998 infÎrlivades Bodegas Alta Vista i
Mendozaregionen i Argentina i koncernen. I dagarna har ett fÎrsta vin hÌrifrÔn
lanserats pÔ Systemet ^ det medelfylliga
rÎda Alta Vista Alto, Nr 6598, pris 348 kr.
Juvelen i vinkoncernen GAM Audy Ìr Chaªteau Jonqueyres (stora bilden), som vinmakaren
Jean-Michel Arcaute (ovan till vÌnster) driver sedan mitten av 1980-talet. Ett sÌtt att Îka
kvaliteten Ìr att minska skÎrdeuttaget fÎr att ge vinerna hÎgsta mÎjliga koncentration.
I dagarna har GAM Audy Ìven tagit
Îver Chaªteau Valrose, ett litet vinslott i
S:t Estëphe i Bordeaux. Till slottet hÎr
en vinodling pÔ endast fem hektar, men
den har verkligen rÌtt lÌge: mitt i en
annan vinodling som tillhÎr Chaªteau Cos
d'Estournel, ett av stjÌrnslotten i trakten.
Sedan nÔgra Ôr tillbaka Ìr Granqvist
Vinagentur GAM Audy's samarbetspartner i Skandinavien. UtÎver de toppviner
vi redan nÌmnt, kommer ytterligare ett
vin frÔn GAM Audy pÔ Systembolaget

den 5 juni ^ Les Graves Supërieures de Chaªteau Haut-Bergeron. Det Ìr ett sÎtt vitt
vin frÔn Graves, ett granndistrikt till Sauternes. Pris 119 kr (750 ml) respektive 64
kr (375 ml). Artkelnumret Ìr 4133.
Redan nu finns en annan Sauternes pÔ
Systembolaget ^ Chaªteau Fontebride 1998.
Pris 199 kr, artikelnr 4113.
Prova ocksÔ gÌrna det medelfylliga
rÎda Chateau Larrivet-Haut-Brion 1996,
pris 309 kr, artikelnr 3358. Perfekt till grillat nÎtkÎtt, viltrÌtter samt hÔrdostar.
vinfo l maj 2000
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l REPORTAGE

Dreams blev
en riktig drÎm

Till bords
med livets goda

S

CLAES LÚFGREN

edan lanseringen fÎrra sommaren har Dreams blivit ett av de
mest populÌra vinerna pÔ Systembolaget. Moselvinet i blÔgul
flaska med genomskinlig etikett har periodvis till och med
varit det mest sÔlda vita flaskvinet i Sverige.
Dreams produceras av Friederich WeingÏter, anrikt familjefÎretag i
Zell i Moseldalen. Femte generationen, brÎderna Christian och Franz
Josef driver fÎretaget, som grundades av en fÎrfader redan 1794.
^ Vi Ìr Ìr mycket glada Îver den fantastiska respons Dreams fick
redan frÔn start, speciellt som vi satsade pÔ en helt ny formgivning av
sÔvÌl flaska som etikett, sÌger Franz Josef Friederich.Vi var visserligen
relativt sÌkra redan innan lanseringen pÔ att Dreams skulle uppskattas men att fÎrsÌljningen skulle ta sÔdan fart var Îverraskande.
Det har varit en anstrÌngade hÎst och vinter med mycket Îvertid
fÎr de 25 medarbetarna i vinfirman och den totala fÎrsÌljningsvolymen steg under 1999 till drygt fyra miljoner liter vin. Dreams, som
bara finns pÔ den svenska marknaden, hade fram till mitten av april
sÔlts i cirka 800.000 flaskor.
^ FramgÔngarna sporrar oss till att utveckla nya idëer tillsammans
med Granqvist Vinagentur och sedan en tid finns Ìven Red Dreams
och i sommar kommer Sweet Dreams, berÌttar Franz Josef Friederich.
^ Red Dreams Ìr ett rÎtt vin gjort pÔ Tempranillo-, Garnacha- och
Bobal-druvor frÔn La Mancha i Spanien och som vi tappar pÔ flaska
hÌr hos oss, medan Sweet Dreams Ìr ett sÎtt vin som framstÌlls pÔ
en blandning av druvorna Riesling, Silvaner och Rivaner.
^ Ytterligare tvÔ kreationer med spÌnnande namn och utseende
dyker snart upp pÔ Systembolaget, Fantasy Riesling och Paradise Garden. Vi hoppas givetvis pÔ samma stora intresse fÎr dessa nyheter
som fÎr Dreams, sÌger Franz Josef Friederich.
Som de flesta tyska vinproducenter mÌrker Ìven Friederich WeingÏter av det Îkande intresset fÎr Rieslingviner.
^ Det innebÌr att kvaliteten pÔ Riesling kommer att Îka ytterligare
och sÔvÌl vinbÎnder som vinproducenter vÔgar satsa pÔ de senaste
produktionsmetoderna. FÎr vÔr egen del innebÌr det att vi under Ôret
investerar i stÎrre lagringsutrymmen i vÔra vinkÌllare.
Familjen Friederichs egna druvodlingar i Zell med omnejd omfattar inte mer Ìn 11 hektar, vilket innebÌr att druvor kÎps frÔn andra
odlare i Moseldalen och Ìven frÔn angrÌnsande distrikt som Nahe
och Rheinhessen.

Lammet är en delikatess med tradition och anor.
Lika naturlig på slottsfesten som på värdshusborden. Men lammköttet är idag inte lika uppskattat
som det förtjänar att vara. Det möra köttet har en
mängd olika förtjänster och användningsområden.
Det klassiska är att steka kotletterna i ugn med
mejram. Men lammet passar lika bra i härligt doftande grytor och i exotiska anrättningar.
Lammets lite vilda smak gör att den går mycket
väl tillsammans med exempelvis äpplen och starka
kryddningar. Prova att låta köttet ligga några timmar i lite rödvin innan tillagning.
Det spanska röda vinet Castillo de
Almansa Reserva (22692) passar
utmärkt till både marinering och
som dryck till lammåltiden.
De fruktiga inslagen av björnbär och kryddor ger måltiden
en fyllig och balanserad smak.
Vinet har en lätt doft av vanilj
och kostar 69 kronor.
Välkommen till Robin Hood

Robin Hood ingår i KF-stormarknader och finns på följande orter:

VinodlarbrÎder vid Mosel: Franz Josef (t v) och Christian Friederich
driver Friederich WeingÏter som producerar populÌra ''Dreams''.
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Avesta, Borlänge, Enköping, Falun, Gustavsberg, Halmstad, Karlskrona,
Linköping, Motala, Norrtälje, Skara, Skövde, Stenungsund, Väla och Örebro
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RekordmÔnga nyheter
l Under vÔren och sommaren lanserar Granqvist Vinagentur rekordmÔnga nya viner pÔ
Systembolaget. HÌr nedan och pÔ nÌsta uppslag presenterar vi samtliga nyheter. Om nÔgot
vin skulle saknas i din butik, sÔ kan du be dem att bestÌlla hem det.

Alta Vista Alto

Marquis d'Estrand

Nr 6598

Drumguish Single Malt

Grand Cru, Alsace, Frankrike 1995
Pris 115 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 2 Fyllighet 9 Fruktsyra 8

Piemonte, Italien 1999
Pris 59 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 6 Fyllighet 7 Fruktsyra 7

l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Bodegas
Alta Vista i distriktet Las Compuertas i
Mendozaregionen i Argentina. Sedan tvÔ
Ôr tillbaka drivs bodegan under Îverinseende av den franske vinentreprenÎren
Jean-Michel Arcaute (som presenteras nÌrmare pÔ sidan 3). AltaVistas odlingar omfattar 150 hektar, dÌr den vanligaste
druvan Ìr Malbec. Alto 1998 bestÔr till
80 procent av denna regionala druvsort
och 20 procent Cabernet Sauvignon.
Vinet, som passar bra till T-benstek,
pamillada, kyckling, ost, kryddiga kÎttrÌtter och vilt, har lagrats pÔ nya franska
ekfat i 16 mÔnader. Det har en djupt rÎd
fÌrg, en fruktig, komplex doft med inslag
av vanilj, rÎda bÌr och tobak. Smaken Ìr
lÔngt utvecklad med bra tanniner och
en finessrik avslutning.

l Ett torrt vitt vin frÔn Cave Vinicole Kientzheim-Kaysersberg i Alsace i Frankrike. Det
har en vacker gyllengul fÌrg, doft av aprikos och petroleum. Smaken Ìr rikhaltig
med mycket frukt och inslag av mineral.
Passar utmÌrkt att dricka till skaldjur, fisk,
lÌttare kÎttrÌtter och milda ostar. Kan
lagras i ytterligare 12^15 Ôr.
StÌderna Kientzheim och Kaysersberg
ligger i Haut-Rhin, ett av de bÌsta omrÔdena i Alsace. Vinodlingen Schlossberg
var en av de fÎrsta i distriktet som fick
kvalitetsbeteckningen Grand Cru av de
franska vinmyndigheterna.

Marquis d'Estrand

Champagne, Frankrike
Pris 189 kronor
SÎtma 2 Fyllighet 8 Fruktsyra 7
l En torr champagne frÔn Champagne Ellnër i Epernay, en av de stÎrre stÌderna i
regionen. Gul fÌrg med dragning Ôt gyllene ton. Rik doft med inslag av brÎd
och relativt lÔng smak med bra balans.
Passar bra att dricka som apëritif samt
till ostron, skaldjur och fiskrÌtter.
Marquis d'Estrand framstÌlls av tre
druvsorter ^ Pinot Noir, Pinot Menuieur
och Chardonnay.

Terra Natura Blanco

Nr 32356

Schlossberg Riesling

Nr 7475

Il Gatto Rosso

Nr 2105

Alta Vista Alto

Mendoza, Argentina 1998
Pris 348 kronor
SÎtma 9 Fyllighet B Fruktsyra 9

vinfo l maj 2000

Schlossberg Riesling

Nr 278

Drumguish Single
Highland Malt Whisky
Highlands, Skottland
Pris 249 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 6 Fyllighet 8

l En mycket prisvÌrd single malt-whisky
frÔn Speyside Distillery. Den har en gyllenbrun fÌrg, lÌtt rÎkig doft med inslag av fatkaraktÌr. Smaken Ìr lÌtt eldig med viss
maltkaraktÌr. Passar bra fÎr den som Ìr
nybliven maltwhiskyvÌn.
Speyside, belÌget mellan de centrala,
norra och Îstra skotska hÎglÌnderna, Ìr
en av de mest kÌnda whiskyregionerna.
Speyside Distillery grundades av whiskybaronen George Christie som valde placeringsort mycket medvetet. I skogarna
vid Drumguish finns kÌllvatten av hÎgsta
kvalitet, perfekt fÎr whiskyframstÌllning.

Il Gatto Rosso

l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Fratelli
Martini/San Orsola i Piemonte i Italien.
Det har en rubinrÎd fÌrg, fin doft av
mÎrka bÌr och frukter, finstÌmd och vÌlbalanserad smak med fruktig nyans. Passar utmÌrkt till pasta, lÌttare kÎttrÌtter,
grillat och italienska ostar.
Fratelli Martini Ìr en stor vinproducent
och exporterar sedan lÌnge viner Îver
hela vÌrlden. Piemonte Ìr gammalt vinland och redan romarna drack vin frÔn
''landet vid bergets fot''. 90 procent av de
viner som produceras i distriktet Ìr rÎda.
Nr 12832

Terra Natura Blanco

Alicante, Spanien 1999
Pris 54 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 2 Fyllighet 6 Fruktsyra 6
l Ett torrt vitt vin frÔn A & M Navarro i
Alicante i sydÎstra Spanien. Det har en
ljusgul fÌrg, fruktig och aromatisk doft
med mineralkaraktÌr och en torr, ren
druvig smak med viss lÌngd. Passar bra
till fisk, skaldjur, sallader och pasta.
Vinet Ìr framstÌllt av Airën-druvor som
odlats i Alto Vinalopö. Druvorna har
skÎrdats tidigt fÎr att inte fara illa av omrÔdets torra klimat ^ nederbÎrden under
sommaren och tidiga hÎsten Ìr minimal.
Airën Ìr den vanligaste druvan fÎr vita
viner frÔn Alicante, medan rÎda viner i
huvudsak framstÌlls av Cencibel (Tempranillo), Monastrell och Garnacha.

vinfo l maj 2000
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Fantasy Riesling

Paradise Garden

Golden Sherry

Soave Classico

Nr 7239

Nr 22439

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland 1999
Pris 59 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 8 Fyllighet 6 Fruktsyra 6

Veneto, Italien 1999
Pris 75 kronor/SÌljstart 5 juni
SÎtma 1 Fyllighet 9 Fruktsyra 8

Fantasy Riesling

l Halvtorrt vitt vin frÔn Friederich WeingÏter i Zell vid Mosel. FÌrgen Ìr ljusgul,
doften frÌsch med inslag av aprikos. Frisk,
vÌlbalanserad och fruktig smak. Passar
som apëritif, till lÌttare ¢sk- och skaldjursrÌtter och pÔ sommarterrassen.
Konstverket pÔ etiketten kommer frÔn
en mÔlning signerad den nyligen avlidne
Îsterrikiske konstnÌren och arkitekten
Friedensreich Hundertwasser.

Soave Classico Ca' Rugate

l Ett torrt vitt vin frÔn Ca' Rugate i Brognoligo utanfÎr Verona i nordÎstra Italien.
Det bestÔr till 90 procent av Garganegadruvor och 10 procent Trebbiano di Soave.

Sang Riesling SpÌtlese 1983, Mosel-Saar-Ruwer
Pris 87 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 5 Fyllighet 7 Fruktsyra A
l Halvtorrt vitt vin frÔn KarthÌuserhof i Eitelsbach vid
Mosel. Det har en vacker ljusgul fÌrg, stor, aromatisk doft
med inslag av honung. Medelfyllig, frisk smak med
inslag av aprikos, vinbÌr och citrus. Passar utmÌrkt till
skaldjur, asiatiska och indiska rÌtter, hummer och ¢sk.

Nahe, Tyskland 1999
Pris 59 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 8 Fyllighet 6 Fruktsyra 6
l Ett halvtorrt vitt vin frÔn S:t Peter Weinkellerei i Nahedistriktet i Tyskland. FÌrgen
Ìr ljusgul, doften neutral med inslag av
mineral och frukt, smaken fruktig med inslag av Ìpplen och citrus. Passar bra som
apëritif, till lÌtta ¢sk- och skaldjursrÌtter,
sallader ^ och pÔ sommarterrassen!
ParadistrÌdgÔrden som fÔtt ge sitt namn
till vinet Ìr vinodlingen Monzinger Paradiesgarten i den lilla vinorten Monzingen,
nÔgra mil vÌster om Bad Kreuznach. Vin¢rman ingÔr i Friederich WeingÏter i Zell.

Nr 7233

Eitelsbacher KarthÌuserhofberg

Burgberg Riesling Auslese 1983, Mosel-Saar-Ruwer
Pris 99 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 6 Fyllighet 8 Fruktsyra A
l Halvtorrt vitt vin med vacker ljusgul fÌrg, stor, aromatisk doft med inslag av honung. Medelfyllig, frisk smak
med inslag av aprikos, vinbÌr och citrus. Passar bra till
skaldjur, asiatiska och indiska rÌtter, hummer och ¢sk.
Nr 7234

Eitelsbacher KarthÌuserhofberg
Sang Riesling Auslese 1983, Mosel-Saar-Ruwer
Pris 99 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 6 Fyllighet 8 Fruktsyra A

Nr 8165

Golden Sherry

Jerez, Spanien
Pris 69 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 9 Fyllighet 9 Fruktsyra 7

vinfo l maj 2000

Ett typiskt Soavevin med halmgul fÌrg,
doft av fÌrska frukter och blommor med
inslag av acacia, rikhaltig smak och en relativt lÔng eftersmak. Passar utmÌrkt till
sallad med tomater och mozzarellaost,
¢sk, skaldjur och pasta eller som apëritif.
SoaveomrÔdet, Îster om GardasjÎn
och Verona, Ìr en del av Venetodistriktet.
De torra lÌtta vinerna hÌrifrÔn Ìr en av
Italiens stÎrsta exportprodukter.

Eitelsbacher KarthÌuserhofberg

Paradise Garden

6

Emotions Riesling

Nr 7232

Nr 7238

l En sÎt sherry frÔn RC Ivision i Jerez i
Spanien. FÌrgen Ìr mÎrk och lÌderfÌrgad,
stor doft av russin och torkade frukter.
LÔng och lite ''tuggig'' smak med bra
balans. Passar bra som apëritif och till
desserter. Kan med fÎrdel avnjutas som
den Ìr eller med nÔgra isbitar i glaset.
Golden Sherry, som lagrats i amerikanska ekfat, Ìr av typen Cream, det vill
sÌga ett vitt torrt grundvin som sÎtats
kraftigt. Brukar ofta kallas Bristol Cream,
efter den stad i England dÌr vintypen
anses ha kommit till.

Golden Star

l Halvtorrt vitt vin med vacker ljusgul fÌrg, stor, aromatisk doft med inslag av honung. Medelfyllig, frisk smak
med inslag av aprikos, vinbÌr och citrus. Passar bra till
skaldjur, asiatiska och indiska rÌtter, hummer och ¢sk.
Nr 7235

Eitelsbacher KarthÌuserhofberg
Fyra nya viner av hÎgsta
klass frÔn anrika KarthÌuserhof i Eitelsbach vid
Mosel. Enligt mÔngÔrig
tradition pryds flaskorna
frÔn godset endast av
en diskret halsetikett.

Sang Riesling Auslese 1990, Mosel-Saar-Ruwer
Pris 148 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 7 Fyllighet A Fruktsyra A
l Halvtorrt vitt vin med vacker ljusgul fÌrg, stor, aromatisk doft med inslag av honung, aprikos och petroleum.
Medelfyllig, frisk smak med inslag av aprikos, vinbÌr
och citrus. Passar utmÌrkt till skaldjur, asiatiska och
indiska rÌtter, hummer och ¢sk.
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l AKTUELLT

Fantasy Riesling

Paradise Garde

l AKTUELLT

Les Graves Supërieures

Sweet Dreams

La Posada Blanco

Ayler Kupp Riesling

Nr 7239

Nr 6012

Nr 7241-02

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland 1999
Pris 59 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 8 Fyllighet 6 Fruktsyra

Rhendalen, Tyskland 1999
Pris 59 kronor/SÌljstart 5 juni
SÎtma 7 Fyllighet 6 Fruktsyra 6

500 ml, Rhen, Tyskland 1999
Pris 54 kronor/SÌljstart 5 juni
SÎtma A Fyllighet 7 Fruktsyra 7

Fantasy Riesling

l Halvtorrt vitt vin frÔn Fr
gÏter i Zell vid Mosel. FÌrgen Ìr
doften frÌsch med inslag av apriko
vÌlbalanserad och fruktig smak.
som apëritif, till lÌttare ¢sk- och sk
rÌtter och pÔ sommarterrassen.
Konstverket pÔ etiketten k
en mÔlning signerad den nyligen
Îsterrikiske konstnÌren och
Friedensreich Hundertwasser.
Nr 7238

Paradise Garden

Nahe, Tyskland 1999
Pris 59 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 8 Fyllighet 6 Fruktsyra
l Ett halvtorrt vitt vin frÔn S:t Pet
kellerei i Nahedistriktet i Ty
Ìr ljusgul, doften neutral med in
mineral och frukt, smaken fruktig
slag av Ìpplen och citrus. Passar
apëritif, till lÌtta ¢sk- och skaldju
sallader ^ och pÔ
ParadistrÌdgÔrden som fÔtt ge
till vinet Ìr vinodlingen Monzing
diesgarten i den lilla vinorten M
nÔgra mil vÌster om Bad Kreuz
¢rman ingÔr i Friederich WeingÏter
Nr 8165

Golden Sherry

Jerez, Spanien
Pris 69 kronor/SÌljstart 8 maj
SÎtma 9 Fyllighet 9 Fruktsyra
l En sÎt sherry frÔn RC Ivision
Spanien. FÌrgen Ìr mÎrk och lÌ
stor doft av russin och torkade
LÔng och lite ''tuggig'' smak m
balans. Passar bra som apëritif
desserter. Kan med fÎrdel a
den Ìr eller med nÔgra isbitar i
Golden Sherry, som lagrats i
kanska ekfat, Ìr av typen Cream,
sÌga ett vitt torrt grundvin som
kraftigt. Brukar ofta kallas Bri
efter den stad i England dÌr
anses ha kommit till.
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Golden Star

Blue Hills Dry

Green Hills

Nr 6013

Sweet Dreams

Blue Hills Dry

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Weingut Allendorf i Oestrich-Winkel i Rheingau. FÌrgen Ìr ljusgul (dock vÌl dold i en helsvart
£aska), doften neutral med ton av mineraler och frukt, smaken fruktig med inslag
av grÎna Ìpplen. Passar utmÌrkt som
apëritif, till lÌtta ¢sk- och skaldjursrÌtter,
sallader ^ och pÔ sommarterrassen.
Weingut Allendorf Ìr sedan mÔnga Ôr
leverantÎr till Granqvist Vinagentur. Det
mest kÌnda vinet har varit det halvsÎta
Winkeler Jesuitengarten, som dessvÌrre
inte ¢nns pÔ Systembolaget fÎr tillfÌllet.

l SÎtt vitt vin frÔn Marienkeller i Zell
vid Mosel i Tyskland. FramstÌllt pÔ tre
vÌlkÌnda tyska druvor: Riesling, Silvaner
och Rivaner. Fruktigt och somrigt vin,
doften Ìr frÌsch med inslag av aprikos
och Ìpple. SÎt, frisk och fruktig smak.
Passar utmÌrkt som apëritif, till krÌmiga
ostar och patëer, desserter samt ^ inte
minst ^ pÔ sommarterrassen.
Marienkeller Ìgs av Josef Friederich
WeingÏter, vars viner sedan lÌnge ¢nns att
kÎpa pÔ Systembolaget. Mest kÌnt Ìr
halvtorra Dreams i blÔgul £aska, nr 5837.

l Ett torrt vitt vin frÔn Weinagentur Karin
Brandner i KÎnigsbach i Tyskland. FÌrgen
Ìr ljusgul, doften frÌsch med inslag av
aprikos och honung, frisk och torr med
fruktig smak. Passar bra till ¢sk, skaldjur,
sallader och pasta. BÎr drickas svalt, ej
kylt. Namnet Blue Hills syftar pÔ en av
de mest kÌnda klipporna utmed Rhen ^
den mytomspunna Loreleyklippan vid S:t
Goarshausen, inte lÔngt frÔn Koblenz.

Nr 7227

Nr 22797

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland 1998
Pris 59 kronor/SÌljstart 5 juni
SÎtma 7 Fyllighet 7 Fruktsyra 6

La Mancha, Spanien
Pris 56 kronor/SÌljstart 3 juli
SÎtma 2 Fyllighet 5 Fruktsyra 5

Emotions Riesling Kabinett

La Posada Blanco

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn GrÌ£ich von
Hohenthal'sche Weinkellerei i Odernheim i
Tyskland. En typisk Riesling (med druvor
frÔn odlingen Lieserer SchloÞberg) som
doftar av honung och fÌrska frukter. Fruktig, relativt lÔng smak med tydlig eftersmak. Passar utmÌrkt som apèeriftif, till
kyckling, sallad, skaldjur och gravad lax.

l Ett torrt vitt vin frÔn Bodegas Altosa i
Tomelloso i La Mancha-distriktet i centrala Spanien. Det har en ljusgul fÌrg,
fruktig och aromatisk doft med mineralkaraktÌr samt en torr, druvig smak med
viss lÌngd. Passar utmÌrkt till vitmÎgelostar, milda hÔrdostar, ¢sk, skaldjur och
sallader. BÎr drickas vÌl kylt.

Nr 4133

Nr 7242

Graves (Sauternes), Frankrike 1998
Pris 119 kronor/750 ml (Nr 4133-01)
Pris 64 kronor/375 ml (Nr 4133-02)
SÌljstart 5 juni
SÎtma A Fyllighet A Fruktsyra 5

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland 1990
Pris 69 kronor/SÌljstart 3 juli
SÎtma 8 Fyllighet 8 Fruktsyra 6

Les Graves Supërieures
de Chaªteau Haut-Bergeron

l Ett sÎtt vitt vin frÔn Chaªteau Haut Bergeron i Graves i sÎdra Bordeaux. Vackert
ljusgul fÌrg, fantastisk och kraftig doft
med inslag av honung, vanilj, periska
och ananas. Mycket sÎt smak med med
frisk syra. Passar utmÌrkt som apëritif, till
krÌmiga franska ostar, speciellt Roquefort,
patëer, gÔslever, sorbeter och fruktsallader. Lagrat ett Ôr pÔ ekfat. LÌmplig dricktemperatur Ìr 8^10 grader .

Ayler Kupp
Riesling SpÌtlese

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn GrÌ£ich von
Hohenthal'sche Weinkellerei i Odernheim i
Tyskland. Ett tio Ôr gammalt vin, framstÌllt pÔ Rieslingdruvor. Det har en
vacker gul fÌrg, stor doft med inslag av
aprikos och petroleum. Smaken Ìr lÔng
och ¢nstÌmd, bra balans mellan sÎtma
och syra. Passar bra som apëritif, till gravad lax och sallader, desserter samt blÔoch grÎnmÎgelostar.

Rheinhessen, Tyskland 1999
Pris 54 kronor/SÌljstart 3 juli
SÎtma 2 Fyllighet 6 Fruktsyra 6

Nr 6008

Green Hills

Rheinhessen, Tyskland 1999
Pris 48 kronor/SÌljstart 3 juli
SÎtma 7 Fyllighet 6 Fruktsyra 6
l Ett halvtorrt vitt vin, ocksÔ detta frÔn
Weinagentur Karin Brandner i KÎnigsbach
i Tyskland. Doften Ìr frÌsch med inslag
av citrusfrukter, frisk och fruktig smak
med ton av aprikos och grÎna Ìpplen.
Passar bra till ¢sk och skaldjur, sallader
och pasta. Namnet Green Hills syftar pÔ
det kuperade landskapet utmed Rhen.
Kullarna dÌr det antingen vÌxer lÎvskog
eller miljoner grÎna vinrankor.

Dr. Faust
i ny flaska

l Inom kort kommer det
halvtorra/halvsÎta vita
tyska vinet Dr. Faust i
ny £aska. Det har precis
som tidigare en aromatisk, blommig doft med
tydlig mineralkaraktÌr,
en medelfyllig, frisk
druvig smak med inslag
av ski¡er och Ìpple. Ett
idealiskt bordsvin som
passar bra till de £esta
lÌttare rÌtter. Pris 59 kr,
artikelnr 5923.
vinfo l maj 2000
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BEGRØNSAD
EFTERSØNDNING
Vid definitiv eftersÌndning
ÔtersÌnds fÎrsÌndelsen
med den nya adressen.

AvsÌndare: Granqvist Vinagentur, GamlaTorget 6, 522 31 Tidaholm

l PORTRØTT

Tidigare
vinskÎrd
lyftet fÎr
Almansa

vinfo
En tidskrift frÔn
Granqvist Vinagentur
GamlaTorget 6
522 31 Tidaholm
Ansvarig utgivare:
Lennart Granqvist
lennart.granqvist
@granqvist-vin.se

l Bodegas Piqueras i Almansa mellan Valencia och Alicante i Spanien Ìr vinfirman bakom det medelfylliga rÎda Castillo de Almansa
Reserva 1995 (Nr 22692 pÔ Systembolaget).
Det ekfatslagrade vinet, som blivit mycket
populÌrt sedan det lanserades fÎrra sommaren, bestÔr till 70 procent av Tempranillodruvor och 30 procent Monastrelldruvor. De
tvÔ druvorna kompletterar varandra mycket
bra och blandningen Ìr noga avvÌgd fÎr
att ge bÌsta mÎjliga smak av Tempranillos
diskreta syra och Monastrells utsÎkta arom.
Doften pÔminner om mogen frukt, Îrter
och vanilj och vinet passar utmÌrkt att dricka
till de flesta grillade rÌtter, tapas (spanska
smÔrÌtter) och starka ostar.

RedaktÎr:
Per-Olof Larsson
p-o.larsson@koncis.se
Vinfo produceras av
Koncis AffÌrsinformation
Telefon 0500-43 55 10
Tryckt i FalkÎping 2000 av
SvÌrd & SÎner Tryckeri AB

GRANQVIST
VINAGENTUR

GENUINT FAMILJEFÚRETAG

Bodegas Piqueras Ìr ett genuint familjefÎretag som grundades 1915 av familjen Bonete.
I dag Ìr det Mario Bonete, fÎr Îvrigt flerfaldig spansk mÌstare i vinprovning, som Ìger
bodegan, medan sonen Juan Pablo Bonete
sedan ett tiotal Ôr tillbaka Ìr kÌllarmÌstare
med ansvar fÎr det dagliga arbetet i vinkÌllaren och i vingÔrdarna.
StorsÌljarna Castillo de Almansa och
Marius (som tyvÌrr inte finns att kÎpa i Sverige), har i flera Ôr varit med pÔ listan Îver
Spaniens 100 bÌsta viner. Bodegan har Ìven
kammat hem en rad lokala utmÌrkelser fÎr
sina Reserva-viner.
Almansa Ìr en del av Castillo-La Mancha,
sydost om Madrid. OmrÔdet, som Ìr det
ojÌmfÎrligt stÎrsta vindistriktet i Spanien
med omkring 50 procent av produktionen,
har tidigare varit ÎkÌnt fÎr viner med lÔg
kvalitet. Men sedan ett par decennier har
kvaliteten Îkat avsevÌrt bland annat tack
vare tidigare skÎrdar, vilket resulterar i friskare, lÌttare och mer doftrika viner.
Till den hÎjda kvaliteten har ocksÔ druvan
Tempranillo bidragit ^ den Ìr lÌttodlad och
ger stabila skÎrdar Ôr efter Ôr. Den mognar
tidigt i jÌmfÎrelse med de lokala druvor

GamlaTorget 6
522 31 Tidaholm
Telefon 0502-148 88
Fax 05 02-158 88

E-postadresser:
www.granqvist-vin.se
info@granqvist-vin.se

I verkligheten och pÔ vinetiketten: Castillo de
Almansa i La Manhca-distriktet i Spanien.
som fÎrr fanns i omrÔdet. (Temprano Ìr fÎr
Îvrigt det spanska ordet fÎr tidigt.)
La Manchas traditionella folkhjÌltar Ìr
kÌnda Îver hela vÌrlden ^ det var hÌr Don
Quixote och Sancho Pancha hÎrde hemma,
enligt legenden. Och vÌderkvarnar, det finns
det fortfarande mÔnga hÌr. Don Quixote
pryder fÎljdriktigt kvalitetssigillet pÔ distriktets bÌsta viner.

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,
Argentina, Chile och Australien.

