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Granqvist Vinagentur
GamlaTorget 6
522 31 Tidaholm

Kloster Eberbach
Anrikt vincentrum odlar ekologiskt
l I en lummig dalgÔng vid Taunusbergens
fot, inte lÔngt frÔn Rhen, ligger Kloster
Eberbach, cistercienserkloster grundat 1135
av Bernhard von Clairvaux. Redan pÔ 1200talet bÎrjade klostrets munkar odla vin och
Eberbach utvecklades sÔ smÔningom till
att bli ett viktigt vinhandelsfÎretag i det
medeltida Europa. Arvet har fÎrvaltats mer
Ìn vÌl och i dag anses Kloster Eberbach,
som Ìgs av delstaten Hessen, vara nÔgot av
det tyska vinets centrum.
Klostret Ìr en vÌlbesÎkt sevÌrdhet och
tusentals mÌnniskor frÔn hela vÌrlden kommer hit varje Ôr och fascineras av de stora
pampiga salarna, jÌttelika gamla vinpressar
i trÌ och de imponerande vinkÌllarna.
I de djupa valven under klostret finns en av
vÌrldens stÎrsta vinskatter. Redan pÔ 1730talet bestÌmde den dÔvarande ledningen att
lÌgga undan ett ansenligt antal flaskor av
varje ÔrgÔng fÎr att pÔ sÔ sÌtt bygga upp en
vinkÌllare av aldrig tidigare skÔdat slag.
I dag innehÔller skattkammaren dyrgripar
av vilka de Ìldsta Ìr frÔn 1857. FrÔn ÔrgÔng
1890 och framÔt finns det flaskor frÔn varje
ÔrgÔng och frÔn 1924 och framÔt till och
med ett stort antal flaskor frÔn varje ÔrgÔng
och frÔn samtliga av klostrets vinodlingar.
Vart 20:e eller 25:e Ôr mÔste samtliga flaskor fÔ nya korkar fÎr att klara ytterligare
lagring. De flesta av de gamla ÔrgÔngarna

Ìr i perfekt skick och nÔgra flaskor sÌljs varje
Ôr pÔ de vÌlbesÎkta auktioner som arrangeras
pÔ klostret. En flaska frÔn 1738 sÔldes fÎrra
Ôret och inbringade 53.000 D-mark, alltsÔ
omkring 240.000 kronor.
NÌstan 90 procent av vinodlingarna bestÔr
av Riesling och resten av SpÌtburgunder. Rieslingvinerna Ìr av hÎgsta kvalitet och Ìr mycket fruktiga och fylliga. De rÎda viner som
framstÌlls av SpÌtburgunderdruvorna brukar
anses vara bland de bÌsta i Tyskland.

NYCKELPIGOR ØTER UPP LÚSSEN

Sedan fem Ôr tillbaka har Kloster Eberbach
stÌllt om till ekologisk produktion och anvÌnder inga kemiska bekÌmpningsmedel
i vinodlingarna. IstÌllet arbetar man framgÔngsrikt med syntetiska doftÌmnen och
nyckelpigor fÎr att hÔlla till exempel bladlÎss borta frÔn vinrankorna.
Granqvist samarbetar sedan flera Ôr med
Kloster Eberbach. Prova halvtorra Riesling
SpÌtlese 1993 pÔ Systembolaget (Nr 6257, pris
89 kr). I bestÌllningssortimentet finns dessutom Erbacher Marcobrunn Riesling Kabinett
1992 (Nr 87000, pris 109 kr) och Steinberger
Riesling Trocken 1996 (Nr 87001, pris 96 kr).
Bilderna ovan: Kloster Eberbach Ìr ett av de
bÌst bevarade klostren i Europa. I vinkÌllaren
provsmakas ett vin direkt frÔn fatet.

Ansvarig utgivare:
Lennart Granqvist
lennart.granqvist
@granqvist-vin.se
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
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VINAGENTUR
GamlaTorget 6
522 31 Tidaholm
Telefon 05 02-148 88
Fax 05 02-158 88

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

l Kloster Eberbach levererar ett
av hÎstens nya viner pÔ Systembolaget. Det 800-Ôriga cistercienserklostret i Rhendalen har sedan
nÔgra Ôr helt stÌllt om till ekologisk
vinodling. LÌs mer pÔ sidan 8.

KvalitetssÌkert
frÔn Portugal

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
kvalitetsviner frÔn ledande
vinhus i Tyskland, Frankrike,
Italien, Grekland, Spanien,
Portugal, Ústerrike, Ungern,
Argentina, Chile och Australien.

l KvalitetssÌkrade vinproducenter
hÎr till ovanligheterna. Ett undantag Ìr dock familjefÎretaget Moreira Marques i Da¬o i Portugal,
som lÔtit kvalitetssÌkra produktionen enligt den internationella standarden ISO 90002. Sidan 3.

HÌr Ìr hÎstens
allavinnyheter

l En Mosel-Riesling i toppklass frÔn Dr.
Loosen och fyra spÌnnande viner frÔn
Bodega Otazu i spanska Navarra. Det Ìr
nÔgra av de nyheter Granqvist Vinagentur
lanserar pÔ Systembolaget under hÎsten.

Red Dreams, den rÎda uppfÎljaren till
Systembolagets storsÌljare Dreams, flyttar inom kort Îver frÔn bestÌllningssortimentet till ordinarie sortimentet.
SIDORNA 6 ^7
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l AKTUELLT

Tyska vinflaskor
allt mer fantasifulla

l Att det har hÌnt nÔgot med designen
av tyska vinflaskor har knappast kunnat undgÔ den som gÌrna dricker viner
frÔn vÔrt nÌrmsta vinland. Allt fler viner sÌljs i fantasifulla och fÌrggranna
flaskor och etiketterna utformas pÔ ett
betydligt mer djÌrvt sÌtt Ìn tidigare.
Flera av de nya vinerna i Granqvists
sortiment har ett uppseendevÌckande
utseende. Dreams kÌnner vÌl de flesta
till vid det hÌr laget, men hÌr Ìr nÔgra
andra viner som tappas i flaskor med
modern design:
Nr 6013, Blue Hills, pris 54 kr.Torrt
vitt vin frÔn Rheinhessen i klar flaska
med genomskinlig sjÌlvhÌftande etikett. Det passar bra till fisk, skaldjur,
sallader och pasta.
Nr 6012, Golden Star, pris 59 kr.
Halvtorrt vitt vin frÔn Rheingau i helt
svart flaska med guldetikett som stansats ut som en stjÌrna. Passar utmÌrkt
till lÌtta fisk- och skaldjursrÌtter samt
som apëritif.

Billigaste sÎtsherryn
pÔ Systembolaget

l Golden Sherry frÔn RC
Ivis
ion
i
Jerez i Spanien Ìr fÎr nÌrvarande den
billigaste sÎta sherryn pÔ Systembolaget. FÌrgen Ìr mÎrk och lÌderfÌrgad,
stor doft av russin och torkade frukter.
Smaken Ìr lÔng och lite ''tuggig'' med
bra balans. Golden Sherry, som lagrats
i amerikanska ekfat, passar bra som
apëritif och till desserter. Den kan
med fÎrdel avnjutas som den Ìr eller
med nÔgra isbitar i glaset. Finns i det
ordinarie sortimentet, artikelnr 8165,
pris 69 kr.

Landskapssnapsar
perfekt pÔ julbordet

l Jo, det Ìr lÔngt till jul, men julborden
kommer igÔng allt tidigare och vi vill
gÌrna komma med ett tips till dig som
redan bÎrjar fundera pÔ vad som ska
serveras till sillen, skinkan och grÎten.
Granqvist Vinagentur erbjuder tre
landskapssnapsar som passar perfekt
pÔ julbordet:
Nr 121-02,VÌstgÎtasnaps, pris 189
kr. Smak av moreller och vita vinbÌr.
Nr 80041-02,VÌstkustsnaps, pris
189 kr. BohuslÌnsk touch med smak av
torkade nypon, slÔnbÌr och bjÎrnbÌr.
Nr 70121-02, SmÔlandssnapsen, pris
189 kr. Klassisk kryddning med smak
av timjan, flÌder, fÌnkÔl och anis.
VÌstgÎtasnaps finns i Systembolagets ordinarie sortiment medan de andra tvÔ finns i bestÌllningssortimentet.
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Dreams slÔr
nya rekord
l Dreams, det halvtorra
vita vinet i den blÔgula
flaskan, slÔr nya rekord.
Den 31 augusti hade inte
mindre Ìn 1,1 miljoner
flaskor sÔlts pÔ Systembolaget sedan premiÌren
i juni 1999. Dreams Ìr
ett av de mest sÔlda vita
vinerna i Sverige i dag
och Granqvist Vinagenturs stÎrsta fÎrsÌljningsframgÔng nÔgonsin.
Dreams (Nr 5837, pris
59 kr) finns nu ocksÔ att
kÎpa i sÔvÌl treliters kartong (Nr 5837-08, pris
199 kr) som i en specialfÎrpackning med fyra
smÔflaskor om 250 ml
(Nr 5837-10, pris 99 kr).
Dreams produceras
av iFr
edricheinW
gÏte
ri
Moseldalen i Tyskland.

druvor

Dreams finns nu ocksÔ i en specialfÎrpackning med fyra
smÔflaskor om 250 ml. Artikelnr 5837-10, pris 99 kr. Vinet
sÌljs sedan en tid Ìven i treliters kartong, s k bag-in-box.

VÌrmande hÎstviner

l HÌr kommer nÔgra fÎrslag pÔ vÌrmande rÎda viner, att fÎrslagsvis dricka till Ìlgsteken eller kanske att ha som sÌllskap nÌr
det Ìr dags att sitta ned och vÌlja fonder till premiepensionen.
Nr 32356, Il Gatto Rosso, pris 59 kr (bilden). Medelfylligt
vin frÔn Piemonte i Italien. RubinrÎd fÌrg, fin doft av mÎrka
bÌr och frukter, finstÌmd och vÌlbalanserad smak med fruktig
nyans. Passar utmÌrkt till grillat och lÌttare kÎttrÌtter.
Nr 26526, San Fransisco de Mostazal Reserva 1995/97, pris
75 kr. Medelfylligt vin frÔn Chile. Ekfatslagrat med mjuk rund
smak och passar till mÎrkt kÎtt och grillrÌtter.
Nr 22692, Castillo de Almansa 1995, pris 69 kr. Medelfylligt
vin frÔn Spanien. Ekfatslagrat, doft med inslag av mogen frukt,
Îrter och vanilj. Mjuk och vÌlbalanserad smak. Passar bra till de
flesta grillade rÌtter, tapas och starka ostar.

vinplanblev klas1908,
genombjuder
.
Ìr mycFÎr att
s i minst
. RÎda
rundare i
lagring.
sedan
Ett fÎrsta
i Norge:
1990/92.
.

TrÌffa Granqvist pÔ hÎstens mÌssor

l Granqvist Vinagentur medverkar pÔ flera av hÎstens mÌssor. I bÎrjan av september
finns Granqvist givetvis med pÔ fackmÌssan Vinordic och dÌrefter pÔ Dage
ns
HushÔll
i
GÎteborg (27 september ^1 oktober), Chateau
G
rCru
and
i Stadshuset i Sundsvall (27^28
oktober) och DetgokÎda
ket
pÔ StockholmsmÌssan i ØlvsjÎ (10^12 november). PÔ samtliga mÌssor fÔr besÎkarna tillfÌlle att prova ett urval av Granqvists viner.
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Kvalitetsviner frÔn

Da¬o
D

e flesta vinproducenter anser
sig producera kvalitetsviner,
men de som verkligen kan
styrka sin kvalitet har hittills
inte varit mÔnga. Familjen Moreira Marques, med tre vinfÎretag i Da¬o- och Bairrada-distrikten i mellersta Portugal, hÎr
dock till undantagen och har kvalitetssÌkrat sin produktion enligt den internationella standarden ISO 9002.
Moriera Marques var tidigare en av
Portugals stÎrsta producenter av bulkvin,
det vill sÌga vin som tappas i stora tankar
och levereras till andra vinhus eller grossister. Dessa fyller vinet pÔ flaskor och
marknadsfÎr det under en rad olika namn.

TREDJE GENERATIONEN

KvalitetssÌkringen har varit ett led i fÎretagets mÔl att lÌmna den urvattnade
bulkmarknaden fÎr att istÌllet gÔ Îver
till att producera viner som tappas i egen
regi. De sÌljs under egna varumÌrken
som Terras da Beira, Terras Tomäs de Ribeiro
och Vasco da Gama.
Grunden till familjekoncernen lades av
Josë Moreira Marques, farfar till nuvarande
Ìgaren Antonio Moreira Marques. Han har
tillsammans med svÌrsonen Rui Ribeiro
huvudansvaret fÎr driften av vinproduktionen och fÎrsÌljningen. Øven Antonios
barn Helena och Joseè samt hans bror Jaime
jobbar i koncernen.
Vinodlingarna Ìr koncentrerade till
omgivningarna runt den idylliska staden
Tondela, mitt i Da¬o-distriktet. HÌr sker
Ìven vinifikationen och lagringen av
vinerna i de fÎr omrÔdet typiska vita, bal-

Moreira Marques i Da¬o i Portugal satsar stort pÔ att Ôterplantera klassiska lokala druvor
som Touriga Nacional (bilden), Alfrocheiro, Jaen, Tinta Pinheira och Tinta Roriz.
SÔvÌl Da¬o som Bairrada Ìr gamla vinomrÔden och de fÎrsta vinrankorna planterades pÔ 1100-talet. Da¬o, som blev klassat som kvalitetsvindistrikt redan 1908,
bestÔr mest av hÎga granitberg genomskurna av floder, medan Bairrada bjuder
pÔ ett mjukt och kulligt landskap.
De rÎda vinerna frÔn Bairrada Ìr mycket kraftiga och rika pÔ garvsyra. FÎr att
de ska bli njutbara mÔste de lagras i minst
18 mÔnader innan de kan drickas. RÎda
viner frÔn Da¬ o Ìr mjukare och rundare i
smaken och behÎver inte sÔ lÔng lagring.

longliknande cementtankarna. Tappning
pÔ flaskor sker hos Caves Arcos de Rei i
staden Anadia i granndistriktet Bairrada,
nÔgra mil lÌngre ut mot Atlantkusten.
Caves Arcos de Rei togs Îver av familjen Marques fÎr fem Ôr sedan och dÌr
finns nu ocksÔ huvudkontoret. AnlÌggningen har kapacitet att producera cirka
tvÔ miljoner liter vin per Ôr. Mer kommer det snart att bli ^ fÎr nÌrvarande
investeras i sÔvÌl ny tappningsutrustning
som utÎkad lagringskapacitet.
Investeringarna i teknisk utrustning har
kompletterats med flera fÎrvÌrv av vinodlingar i Da¬o-distriktet. Gamla vinstockar har rensats bort och istÌllet Ôterplanteras klassiska lokala druvor som till
exempel Touriga Nacional, Alfrocheiro,
Jaen, Tinta Pinheira och Tinta Roriz.

l Granqvist Vinagentur samarbetar sedan
tvÔ Ôr med Moreira Marques. Ett fÎrsta
vin har lanserats pÔ Vinmonopolet i Norge:
Terras de Beira Da¬o Garrafeira 1990/92.
Artikelnummer 13104, pris 85,50 kronor.

VIN & mat HJÄLPER DIG
DYKA RÄTT I VINFLODEN
På mindre än två år har VIN & mat hunnit växa till Sveriges i särklass
största vintidning. Chefredaktör är Bengt-Göran Kronstam, DN:s vinkritiker.
Till sin hjälp har han landets skickligaste vinjournalister. Här får du
spännande reportage om både vin, öl, mat och resor. Varje år testar
vi uppåt 10 000 viner. De godaste hittar du i VIN & mat. Vill du bli
medlem? Ring Allt om Mat:s vinklubb, 08-454 95 18 eller mejla
pren.vin@bps.bonnier.se
S

V

E

R

I

G

E

S

S

T

Ö

R

S

T

A

V

I

N

T

I

D

N

I

N

G

vinfo l september 2000

3

Black Cyan Magenta Yellow

Printed on Tuesday 8th May 2001 at 09:46:03

CLAES LÚFGREN

l REPORTAGE
I Rioja kom de att anvÌnda samma
odlings- och tillverkningsmetoder som i
hemlandets mest berÎmda vindistrikt
och deras viner uppmÌrksammades snart
vida omkring.
Drygt 100 Ôr senare Ìr Carlos Serres ett
av de ledande vinhusen i Haro, Riojas
vincentrum, och vinerna exporteras till
ett 100-tal lÌnder. Nyligen togs bodegan
Îver av en av Spaniens mest vÌlrenommerade vinproducenter, efter att fram till
1970 ha Ìgts av Carlos Serres arvingar
och dÌrefter av en handelsgrupp i Madrid.
Vinodlingarna omfattar 14.000 hektar
utmed Rio Ebro, floden som den betydligt
mindre Rio Oja (som givit distriktet sitt
namn) fÎrenas med i Haro. Lagringskapaciteten Ìr stor ^ i vinkÌllarna finns
plats fÎr 1.300.000 liter vin i stÔltankar,
800.000 liter i ekfat och 600.000 liter pÔ
flaskor. Normalt sysselsÌtts 14 personer,
men under skÎrden samarbetar man
med tvÔ andra bodegor och mÔngdubblar
arbetsstyrkan.

BØSTA KLIMATET I RIOJA

FÎrsta Ôret pÔ nya millenniet ser ut att ge en rekordskÎrd i Rioja. (Bilden frÔn fÎrra Ôret).

RekordskÎrd
vÌntar i Rioja
Ð

rets vinskÎrd i Rioja ser ut att
bli den stÎrsta nÔgonsin. Och
kvaliteten pÔ druvorna verkar
bli den allra bÌsta. Det bÔdar
gott fÎr vinÌlskare i mÔnga Ôr framÎver.
Det sÌger en nÎjd Maria Casada, VD
fÎr Bodegas Carlos Serres, nÔgra veckor
innan de fÎrsta druvorna ska skÎrdas.
En rekordskÎrd kommer fÎrhoppningsvis att leda till lÌgre priser pÔ Riojaviner.
De senaste Ôren har vinhusen i det nordspanska distriktet generellt hÎjt priserna,
utan att fÎrsÌljningen mattats av. EfterfrÔgan pÔ Riojaviner har helt enkelt Îkat och
tillgÔngen har varit ungefÌr densamma.
^ En sÌnkning har faktiskt redan bÎrjat
skÎnjas, sÌger Maria Casada.
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SjÌlv ser hon gÌrna lÌgre priser, fÎr som
en sann vinÌlskare vill hon gÌrna att sÔ
mÔnga som mÎjligt fÔr chansen att njuta
av bodegans goda viner.
Och om nu inte vÌdret stÌller till problem under resten av hÎsten blir det en
rivstart pÔ bodegans tredje Ôrhundrade.

INVANDRADE FRANSMØN

1896 kom fransmÌnnen Carlos Serres
och Ciprianno Roig till Rioja. De fann
en miljÎ och ett klimat som pÔminde
mycket om Bordeaux i Frankrike och
beslÎt att grunda en vingÔrd hÌr. Deras
hemtrakter var svÔrt hÌrjade av den fruktade vinlusen och vinodlingarna var mer
eller mindre fÎrstÎrda.

Vinerna framstÌlls fortfarande pÔ i princip samma sÌtt som vid sekelskiftet, med
ett viktigt undantag: druvorna fottrampas
inte lÌngre, numera anvÌnds moderna
lufttryckspressar.
OmrÔdet vid Haro anses vara det bÌsta
av de tre distrikten i Rioja. HÌr finns
rÌtt mÌngd sol, vÌrme, nederbÎrd och
bÎrdiga jordar med bÔde lera och kalk.
Demandabergen i syd och Cantabriabergen i norr skyddar omrÔdets vinodlingar frÔn kalla vindar och ger lagom
mycket regn och rÌtt temperatur.
Riojas totala vinareal omfattar 45.000
hektar, vilket ger omkring tvÔ miljoner
hektoliter vin Ôrligen. Rioja Ìr det mest
exporterade spanska kvalitetsvinet efter
sherry. Spanien har vÌrldens stÎrsta vingÔrdsareal, men ligger pÔ tredje plats i
produktion efter Italien och Frankrike.
Reserva och Crianza Ìr de mest populÌra
kvaliteterna bland Carlos Serres viner.
En reserva lÌmnar inte bodegan fÎre det
tredje Ôret efter skÎrden. DÔ ska den ha
hunnit mogna minst ett Ôr pÔ ekfat. En
crianza mÔste ha lagrats minst tvÔ Ôr,
varav ett Ôr pÔ fat.
^ Reserva ligger hÎgre i pris pÔ grund
av den lÌngre lagringen. Men svenskarna
vÌljer gÌrna de lite yngre vinerna, i prisklass med Crianza, konstaterar Maria
Casada. De Ìr lÌttdruckna och passar till
mycket.
^ Drick dem gÌrna till rostbiff, starka
ostar, kraftigt rÎtt kÎtt, lamm eller flÌskkÎtt, fÎreslÔr hon.
CATHARINA BERGSTEN

l Det finns tre viner frÔn Bodegas Carlos
Serres i Systembolagets bestÌllningssortiment: Carlos Serres Crianza 1995 (Nr
72756, pris 87 kr) och Carlos Serres Tinto
(Nr 83236, pris 69 kr). Crianzan finns Ìven
i magnumbutelj (Nr 72756-06, pris 169 kr)
och i halvflaska (Nr 72756-02, pris 39 kr).
Prova Ìven Sabino, (Nr 72772, pris 59 kr).
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Granqvist Vinagentur ny medlem
i Sprit & VinleverantÎrsfÎreningen

l Granqvist Vinagentur Ìr sedan en tid
ny medlem i Sprit & VinleverantÎrsfÎreningen, SVL. Det Ìr en branschfÎrening
fÎr fÎretag som arbetar med tillverkning,
import och fÎrsÌljning av vin och sprit.
MedlemsfÎretagen Ìr bÌrare av SVL:s
ceritfikat, som fungerar som en garanti
fÎr seriositet och hÎg kvalitet i affÌrerna.
Certifierade medlemmar kan endast de
fÎretag bli, som lever upp till de krav
fÎreningen stÌller. SVL arbetar fÎr ansvar och mÔttfullhet vid konsumtion av alkoholdrycker och har nÌra
kontakt med Systembolaget, myndigheter och andra aktÎrer som
arbetar med dessa frÔgor.
VD i Sprit & VinleverantÎrsfÎreningen Ìr Bertil Swartz, tidigare VD
i Svenska BryggarfÎreningen. Mer information om SVL finns pÔ fÎreningens hemsida, www.svenskhandel.se/svl.

Själen bor
i magen

VÌrva VinfolÌsare!
Fina belÎningar!

l Har du vÌnner och bekanta som ocksÔ Ìr intresserade av goda
viner och som Ìnnu inte fÔr Vinfo kostnadsfritt hem i brevlÔdan? DÔ kan du delta i vÔr prenumerationsvÌrvartÌvling.
Skriv ner namn och adress pÔ de nya lÌsarna och skicka in
till Granqvist Vinagentur, Gamla Torget 6, 522 31 Tidaholm.
Det gÔr Ìven bra att faxa pÔ 0502-158 88. Vill du hellre e-posta
Ìr adressen vinfo@granqvist-vin.se.
GlÎm inte att meddela oss ditt eget namn, adress och telefonnummer. De fem som vÌrvar flest helt nya lÌsare (det vill
sÌga som inte finns med i vÔrt prenumerantregister), kommer
att fÔ en trevlig present som tack fÎr hjÌlpen.
Vi vill ha namnen pÔ de nya lÌsarna senast den 30 november
2000. DÔ hinner de fÔ nÌsta nummer av Vinfo, som kommer
ut strax fÎre jul. BelÎningarna skickas ut fÎre Ôrsskiftet.

SpÌtlese firar 225-Ôrsjubileum

l I hÎst firar Tyskland SpÌtlese-vinets 225-Ôrsjubileum. Det var Ôr
1775 som druvorna kom att plockas alldeles fÎr sent vid Johannisberg
i Rheingau. Det vÌlkÌnda vingodset lÎd pÔ den tiden under den
mÌktige Ìrkebiskopen i Fulda, som personligen skulle ge klartecken
nÌr det var dags att bÎrja med druvskÎrden. En kurir hade i vanlig ordning skickats i vÌg till biskopen fÎr
att hÌmta det erforderliga tillstÔndet,
men han kom tillbaka till Johannisberg kraftigt fÎrsenad. Druvorna
hade hunnit angripas av rÎta, men
vingÔrdsarbetarna sÔg ingen annan
mÎjlighet Ìn att plocka de skÌmda
druvorna och gÎra vin av dem.
Vinet visade sig bli av allra bÌsta
kvalitet och SpÌtlese Ìr i vÔra dagar
det mest populÌra av de tyska PrÌdikatsvinerna.
GÎr gÌrna en provning av SpÌtleseviner. Det finns ett flertal att
vÌlja pÔ i Granqvists sortiment. Till
exempel Harmonie Riesling SpÌtlese
1993/94 frÔn Winzerverein Deidesheim (Nr 5882, pris 64 kr) och Kloster
Eberbach Riesling SpÌtlese 1993/95
(Nr 6257, pris 89 kr).

Nu i höstrusket passar asiatisk mat perfekt. Det är
kryddrikt värmande och väldigt enkelt att bereda.
Många av recepten går ut på att utmana motpoler
som söt och sur och beskt och len. De går fort att
tillaga och många av rätterna wokas hastigt för att
grönsakerna ska behålla sina unika smakämnen.
Det orientaliska köket är också väldigt kalorifattigt
vilket gör det enkelt att gå ner i vikt. Asiatisk visdom: Du äter med ögonen, smakar med munnen
och njuter med magen. Det är i magen själen
bor och den ska man vårda. Du hittar tips,
recept, råvaror och ingredienser hos oss.
Till asiatiska rätter passar det italienska
Il Gatto Rosso (32356-01) utmärkt.
Dess lätta och luftiga smak skapar
balans mot de starka kryddorna.
Vinet har en lätt bärig doft med
inslag av vinbär och kostar 59 kronor.

Robin Hood ingår i KF-stormarknader och finns på följande orter:
Avesta, Borlänge, Enköping, Falun, Gustavsberg, Halmstad, Karlskrona,
Linköping, Motala, Norrtälje, Skara, Skövde, Stenungsund, Väla och Örebro
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l AKTUELLT

Nyheter i din Systembutik
l HÌr Ìr hÎstens nyheter pÔ Systembolaget frÔn Granqvist Vinagentur.Vinerna finns i det
ordinarie sortimentet. Om nÔgot vin saknas i din butik, be personalen bestÌlla hem det.

Kloster Eberbach Riesling

Wehlener Sonnenuhr

Granqvist Collection

Red Dreams

Murdoch's Blended Whisky

Nr 6257

Nr 7237

Nr 282

Rheingau, Tyskland 1993
Pris 89 kronor/SÌljstart 7 augusti
SÎtma 6 Fyllighet 9 Fruktsyra 9

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland 1998
Pris 66 kronor/SÌljstart 7 augusti
SÎtma 8 Fyllighet 9 Fruktsyra 8

Speyside, Skottland
Pris 229 kronor/SÌljstart 7 augusti
SÎtma 5 Fyllighet 7

Kloster Eberbach
Riesling SpÌtlese

Granqvist Collection
SpÌtlese

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn StaatsweingÏter
Kloster Eberbach i Rheingau i Tyskland.
Det har en vacker gyllengul fÌrg, stor
doft med inslag av citrus, honung och
petroleum. Smaken Ìr lÔng och ¢n, bra
balans mellan sÎtma och syra. Passar bra
till pasta, milda ostar, kyckling, kalv och
skaldjur. Kan lagras i ytterligare fem Ôr.
Kloster Eberbach, med anor frÔn 1100talet, Ìr en av de bÌsta producenterna i
Rheingau. LÌs mer pÔ sidan 8.

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Weinkellerei
Nahethal i Tyskland. Ljusgul fÌrg, doft av
aprikoser och petroleum. Medelfyllig,
ung och fruktig smak med inslag av mineral. Passar bra till sallader, ¢sk, skaldjursrÌtter, gravad lax eller som sÌllskapsvin.
Det hÌr Ìr fÎrsta vinet som Granqvist
Vinagentur lanserar under eget namn.
Blir mottagandet bra kommer kollektionen att utÎkas med £er viner, frÌmst frÔn
de Îvriga tyska vindistrikten.

Nr 7245

Nr 12734

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland 1999
Pris 157 kronor/SÌljstart 4 september
SÎtma 5 Fyllighet 5 Fruktsyra 8

ÐrgÔng 1998/99
La Mancha, Spanien
Pris 69 kronor/SÌljstart 6 november
SÎtma 7 Fyllighet 7 Fruktsyra 8

Wehlener Sonnenuhr
Riesling SpÌtlese

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Weingut Dr.
Loosen i Moseldalen i Tyskland. Det har
en ljusgul fÌrg, aromatisk doft med ton av
krusbÌr, aprikos och grÎna Ìpplen. Smaken Ìr medelfyllig, frisk, ung och fruktig
med inslag av krusbÌr och grÎna Ìpplen.
Passar utmÌrkt till ¢sk, skaldjur, sallader,
ljust kÎtt, blÔ- och grÎnmÎgelostar samt
som apëritif. Kan lagras i upp till 30 Ôr.
Weingut Dr. Loosen Ìr en av Tysklands
frÌmsta vinproducenter och har tidigare
presenterats utfÎrligt i Vinfo (Nr 16/september 1999). Dr. Loosens Rieslingviner
Ìr sÌkra kort ^ de Ìr alltid av allra hÎgsta
kvalitet.
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Red Dreams

l Ett medelfylligt rÎtt vin, framstÌllt pÔ
druvor frÔn La Mancha i Spanien och tappat pÔ £aska 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 den rÎda varianten i Granqvists Dreams-serie. Det fÎrsta vinet, i
den uppmÌrksammade blÔgula £askan,
har blivit ett av de mest sÔlda vita vinerna
pÔ Systembolaget.
Red Dreams, som framstÌlls av Tempranillo-, Garnacha- och Bobal-druvor, lanserades i bestÌllningssortimentet i december fÎrra Ôret, men £yttas tack vare stor
efterfrÔgan Îver till ordinarie sortiment.

Murdoch's
Blended Whisky

l En prisvÌrd whisky frÔn Speyside Distillery, som ligger i den fÎrmodligen mest
kÌnda whiskyregionen. Speyside Ìr belÌget mellan de centrala, norra och Îstra
skotska hÎglÌnderna. Murdoch's Blended
Whisky Ìr som sig bÎr framstÌllt pÔ traditionellt sÌtt. Den har en gyllenbrun fÌrg,
doften Ìr lÌtt rÎkig med inslag av frukt.
Smaken Ìr mild med nyanserade inslag
av fat. Passar bra att dricka som den Ìr
eller med is och vatten.

Fyndvin frÔn
Dr. Loosen
l Vinerna frÔn Dr.
Loosen vid Mosel
kostar ofta en bra
bit Îver 100 kronor
pÔ Systembolaget.
Undantaget Ìr Dr.
L Riesling 1999 (Nr
7228), som kostar
endast 59 kronor.
Det har en fruktig smak med ton
av krusbÌr och grÎna Ìpplen. Passar
bra till ¢sk, skaldjur, sallader, ljust
kÎtt, blÔ- och grÎnmÎgelostar.
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Nyheter i bestÌllningssortimentet

Silvaner frÔn Pfalz

l HÌ

Chardonnay

Chardonnay Barrica

Otazu Crianza

Eriete Crianza

RÎdvit kvartett frÔn Bodega Otazu i Navarra
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l Den 4 september lanserade Granqvist
Vinagentur fyra nya viner frÔn spanska
Bodega Otazu i Systembolagets bestÌllningssortiment.
Nr 72612, Palacio de Otazu Chardonnay
1997, pris 89 kr, har en gyllengul fÌrg med
grÎna stÌnk. Fruktig doft med inslag av
Ìpple och grÌstoner. Smaken Ìr smÎrig
med inslag av rÎk, lÔng och vÌlbalanserad. Passar till kallskuret, fÔgel, rÎkt ¢sk
och lÌttare kÎttrÌtter.Torrt.
Nr 72611, Palacio de Otazu Chardonnay
Barrica 1997, pris 129 kr, har en gyllengul
fÌrg, intensiv rik doft med viss rÎkighet.
Smaken har ¢n balans mellan frukt och

ekfat. Vinet har lagrats i smÔ ekfat (Barrica) i Ôtta mÔnader. Passar till fÔgel, lÌtta
kÎttrÌtter och kraftiga ¢skrÌtter.Torrt.
Nr 72835, Palacio de Otazu Crianza
1995, pris 99 kr, har en mÎrkt kÎrsbÌrsrÎd fÌrg. Doften Ìr fruktig med inslag av
blÔbÌr och bjÎrnbÌr. LÔng och behaglig
smak med fat- och vaniljton. Passar till
vilt, grillat, pasta och hÔrda ostar.
Nr 72610, Palacio de Eriete Crianza 1995,
pris 79 kr, har en mÎrkt kÎrsbÌrsrÎd
fÌrg. Fruktig doft med inslag av blÔbÌr
och bjÎrnbÌr, lÔng och behaglig smak
med vanilj- och fatton. Passar till vilt,
grillat, pasta och hÔrda ostar.

HÎgklassiga tyskar
frÔn Rheinhessen

l Den 2 oktober kommer tvÔ halvtorra
viner frÔn Weingut Groebe i Rheinhessen.
Nr 75823, Westhofener Aulerde Riesling
Auslese 1998, pris 158 kr, har en gyllengul
fÌrg, stor doft av petroleum, aprikos och
mineral. LÔng och ¢nstÌmd smak. Passar
bra till grÎn- och blÔmÎgelostar, patëer,
desserter eller som apëritif.
Nr 75824, Westhofen Kirchspiel Riesling
Trocken Erstes GewÌchs 1998, pris 157 kr,
har en ¢n gul fÌrg med grÎna inslag. Stor
Rieslingsdoft med inslag av aprikos och
mineral. LÔng, sammansatt och vÌlbalanserad smak. Passar till skaldjur, ¢sk,
vitmÎgelostar, getost och sallader.

l Nr 85804, Silvaner
QbA Trocken, pris 74 kr.
SÌljstart 2 oktober. Ett
torrt vin frÔn det vÌlbekanta Winzerverein
Deidesheim i Pfalz i
Tyskland. Vinet har en
vacker gul fÌrg med
grÎna stÌnk. Rund doft
med inslag av mineral
och lÔng, neutral och
fruktig smak. Passar utmÌrkt till fÔgelrÌtter,
sallad och fÌrsk sparris.
Serverades vid sparrisfestivalen i Stockholm.

Pinot Gris frÔn Baden
l Nr 85908, Baden Pinot Gris Dry, pris 66 kr.
SÌljstart 4 september.
Torrt vin frÔn Badischer
Winzerkeller, Europas
stÎrsta vinkooperativ.
Det har en ljusgul fÌrg,
fruktig och aromatisk
doft med mineralkaraktÌr.Torr, druvig aromatisk smak med viss
lÌngd och inslag av citrus. Passar utmÌrkt att
dricka till ¢sk, mÎrkt
kÎtt, kryddad mat eller
som apëritif.

En bÌrig Rioja

TvÔ nya viner frÔn Groebe i Rheinhessen:
Westhofener Aulerde Riesling (Nr 75823)
och Westhofen Kirchspiel (Nr 75824).

l Nr 72756, Carlos Serres Crianza, pris 87 kr.
Medelfylligt rÎtt vin
frÔn Bodegas Carlos
Serres i Rioja. Det har
medelstor doft med inslag av bÌr och vanilj.
En frisk, bÌrig smak
och perfekt balans mellan frukt- och ekfatsarom. Torr eftersmak.
Passar till stekt lamm,
£Ìsk- och nÎtkÎtt, fÔgel, pasta och sallad.
Finns Ìven i £askor
om 375 och 1.500 ml.

Senaste sortimentsnytt hittar du pÔ
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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

vinfo
CLAES LÚFGREN

En tidskrift frÔn
Granqvist Vinagentur
GamlaTorget 6
522 31 Tidaholm

Kloster Eberbach
Anrikt vincentrum odlar ekologiskt
l I en lummig dalgÔng vid Taunusbergens
fot, inte lÔngt frÔn Rhen, ligger Kloster
Eberbach, cistercienserkloster grundat 1135
av Bernhard von Clairvaux. Redan pÔ 1200talet bÎrjade klostrets munkar odla vin och
Eberbach utvecklades sÔ smÔningom till
att bli ett viktigt vinhandelsfÎretag i det
medeltida Europa. Arvet har fÎrvaltats mer
Ìn vÌl och i dag anses Kloster Eberbach,
som Ìgs av delstaten Hessen, vara nÔgot av
det tyska vinets centrum.
Klostret Ìr en vÌlbesÎkt sevÌrdhet och
tusentals mÌnniskor frÔn hela vÌrlden kommer hit varje Ôr och fascineras av de stora
pampiga salarna, jÌttelika gamla vinpressar
i trÌ och de imponerande vinkÌllarna.
I de djupa valven under klostret finns en av
vÌrldens stÎrsta vinskatter. Redan pÔ 1730talet bestÌmde den dÔvarande ledningen att
lÌgga undan ett ansenligt antal flaskor av
varje ÔrgÔng fÎr att pÔ sÔ sÌtt bygga upp en
vinkÌllare av aldrig tidigare skÔdat slag.
I dag innehÔller skattkammaren dyrgripar
av vilka de Ìldsta Ìr frÔn 1857. FrÔn ÔrgÔng
1890 och framÔt finns det flaskor frÔn varje
ÔrgÔng och frÔn 1924 och framÔt till och
med ett stort antal flaskor frÔn varje ÔrgÔng
och frÔn samtliga av klostrets vinodlingar.
Vart 20:e eller 25:e Ôr mÔste samtliga flaskor fÔ nya korkar fÎr att klara ytterligare
lagring. De flesta av de gamla ÔrgÔngarna

Ìr i perfekt skick och nÔgra flaskor sÌljs varje
Ôr pÔ de vÌlbesÎkta auktioner som arrangeras
pÔ klostret. En flaska frÔn 1738 sÔldes fÎrra
Ôret och inbringade 53.000 D-mark, alltsÔ
omkring 240.000 kronor.
NÌstan 90 procent av vinodlingarna bestÔr
av Riesling och resten av SpÌtburgunder. Rieslingvinerna Ìr av hÎgsta kvalitet och Ìr mycket fruktiga och fylliga. De rÎda viner som
framstÌlls av SpÌtburgunderdruvorna brukar
anses vara bland de bÌsta i Tyskland.

NYCKELPIGOR ØTER UPP LÚSSEN

Sedan fem Ôr tillbaka har Kloster Eberbach
stÌllt om till ekologisk produktion och anvÌnder inga kemiska bekÌmpningsmedel
i vinodlingarna. IstÌllet arbetar man framgÔngsrikt med syntetiska doftÌmnen och
nyckelpigor fÎr att hÔlla till exempel bladlÎss borta frÔn vinrankorna.
Granqvist samarbetar sedan flera Ôr med
Kloster Eberbach. Prova halvtorra Riesling
SpÌtlese 1993 pÔ Systembolaget (Nr 6257, pris
89 kr). I bestÌllningssortimentet finns dessutom Erbacher Marcobrunn Riesling Kabinett
1992 (Nr 87000, pris 109 kr) och Steinberger
Riesling Trocken 1996 (Nr 87001, pris 96 kr).
Bilderna ovan: Kloster Eberbach Ìr ett av de
bÌst bevarade klostren i Europa. I vinkÌllaren
provsmakas ett vin direkt frÔn fatet.

Ansvarig utgivare:
Lennart Granqvist
lennart.granqvist
@granqvist-vin.se
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
GamlaTorget 6
522 31 Tidaholm
Telefon 05 02-148 88
Fax 05 02-158 88

E-postadresser:
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
kvalitetsviner frÔn ledande
vinhus i Tyskland, Frankrike,
Italien, Grekland, Spanien,
Portugal, Ústerrike, Ungern,
Argentina, Chile och Australien.

