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l Det gÔr bra fÎr Weingut Dr. Loosen i Moseldalen. Dr. Loosen, det vill sÌga eldsjÌlen
och toppvinmakaren Ernst Loosen (presenterad i Vinfo nr 16), har utsetts till Ðrets Vinmakare i Tyskland 2001 av Gault Millau.
Samtidigt har Eroica 1999, det fÎrsta vinet
frÔn Chateau Ste. Michelle i Washington, dÌr
Ernst Loosen klivit in som samarbetspartner, fÔtt toppbetyg i ett flertal viktiga vinprovningar, bland annat i ansedda tidskrifter
som Wine Spectator och Wine Enthusiast.
Eroica, som fÔtt sitt namn frÔn Beethovens
tredje symfoni, Ìr en torr Riesling som framstÌllts enligt samma metoder som Ernst
Loosen anvÌnder i sina egna vingÔrdar vid
Mosel och i Pfalz i Tyskland. Innan vinet
presenterades vid en provning pÔ Mark
Hotel i New York i hÎstas, hade det ansetts
som nÌstan omÎjligt att framstÌlla hÎgklassiga Rieslingviner i ''den nya vÌrlden''.
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SINGLE BERRY SELECT

UtÎver Riesling Eroica har samarbetet mellen Ernst Loosen och Ste. Michelles kÌllarmÌstare Erik Olsen ocksÔ resulterat i en
Riesling Columbia Valley Single Berry Select,
som Ìven den fÔtt utomordentligt fin kritik
i vinpressen. Det Ìr en ÌdelsÎt Riesling av
samma typ som tysk Trockenbeerenauslese.
Chateau Ste. Michelle Ìr det stÎrsta vinhuset i Washington State, som ligger lÌngst
upp i nordvÌstra hÎrnet av USA, inte lÔngt
frÔn grÌnsen till Kanada. VingÔrden startade 1967, har en areal pÔ 1.200 hektar och
producerar 6 miljoner flaskor vin per Ôr.
Sedan tidigare samarbetar Ste. Michelle
med det berÎmda vinhuset Antinori i Toscana
i Italien och med en producent i Petaluma i
Australien. Syftet Ìr skapa viner av hÎgsta
mÎjliga kvalitet tillsammans med vÌrldens
bÌsta vinmakare.
Ernst Loosen gÔr sina egna vÌgar som vinmakare vid Mosel och har till exempel inte
mycket till Îvers fÎr tyska vinlagen. Han anvÌnder istÌllet en preussisk klassificeringskarta frÔn 1868, dÌr vinodlingarna delas in
pÔ samma sÌtt som i Bordeaux och bedÎms
som Grand Cru, Premier Cru och Village.
Ernst Loosen framhÔller ocksÔ hur viktigt
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Bland vinstockar hÎgt ovanfÎr Moselfloden:
Ernst Loosen och Stinky, stÌndig fÎljeslagare.
det Ìr med rÌtt Terroir, det vill sÌga att en
vinodling har gynnsamma markegenskaper
och bÌsta mÎjliga solexponering. Detta i
kombination med vinstockarnas Ôlder anser
han vara mycket viktigare fÎr vinets kvalitet Ìn druvkvaliteten och modern teknik i
vinframstÌllningen.
Det finns ett flertal viner frÔn Dr. Loosen
pÔ Systembolaget. Prova gÌrna Dr. L Riesling
1999 (Nr 7228, pris 59 kronor). Det har en
fruktig smak med ton av krusbÌr och grÎna
Ìpplen. Ett vin i nÔgot hÎgre prisklass Ìr
Wehlener Sonnenuhr Riesling SpÌtlese 1999
(Nr 7245, pris 157 kronor). Det har en medelfyllig, frisk och ung smak med inslag av
krusbÌr och grÎna Ìpplen. BÔda dessa halvtorra viner passar till fisk, skaldjur, sallader
och ljust kÎtt. Det sistnÌmnda kan med
fÎrdel lagras ^ i upp till 30 Ôr ^ fÎr att nÔ sin
absoluta kvalitetstopp.

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

l Bland vinterns vinnyheter frÔn
Granqvist Vinagentur finns en riktig dyrgrip frÔn Tokaj i Ungern. Det
Ìr Chateau Pajzos Tokaji Esszencia, ÔrgÔng 1993, som kostar 2.563
kronor. Úvriga nyheter ligger dock
pÔ betydligt lÌgre prisnivÔer.
Se sidorna 2, 6 och 7

E-postadresser:
www.granqvist-vin.se
info@granqvist-vin.se
Norska marknaden:
Granqvist Vinagentur
(Lennart Grimsholm)
Grimsholmen 228
311 92 Falkenberg
Telefon 0346-500 22
Fax 0346-500 24
lennart.grimsholm
@granqvist-vin.se

Fina viner frÔn
vÌrldens tak
Granqvist Vinagentur Ìr medlem i
Sprit- & VinleverantÎrsfÎreningen

l Mendoza Ìr centrum fÎr den argentinska vinproduktionen. Druvorna, som vÌxer utmed Andernas
sluttningar, skÎrdas i april och maj.
Se sidan 3

Nobelvinerna

frÔn Granqvist

Fransk duo serverades pÔ Ôrets stÎrsta fest l Sidan 2
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l AKTUELLT

l PORTRØTT

l Ett sÎtt vitt vin i vÌrldsklass Ìr en av
vinterns intressanta nyheter pÔ Systembolaget: Chateau Pajzos Tokaji
Esszencia 1993. (Nr 2955-02). Vinet Ìr
unikt, vilket avspeglar sig pÔ priset: en
halvflaska kostar 2.563 kronor.
Chateau Pajzos ingÔr sedan ett tiotal Ôr i vinkoncernen GAM Audy i Bordeaux. Kombinationen av fransmÌnnens moderna vinkunnande och ungrarnas traditionella metoder har blivit
mycket framgÔngsrik.
Vinet har en vacker bÌrnstensfÌrg,
stor doft av russin, honung och druva
samt en mycket lÔng, finstÌmd och
vÌlbalanserad smak. Passar bra som
dessertvin, till en cigarr eller att bara
njutas som det Ìr. Som alla Tokajviner
av hÎg klass kan det lagras lÌnge ^ i
minst 50 Ôr till. LÌmplig dricktemperatur: 8^10 grader.

BESTØLLDE FYRA LÐDOR

NÔgra dagar efterÔt hÎrde ÎverstÔthÔllarÌmbetet av sig och ville pÔ kung Carl Gustafs uppdrag bestÌlla fyra lÔdor Chateau
Larrivet-Haut-Brion till Drottningholms
slott. ÐterstÔr att se om Granqvist Vinagentur blir kunglig hovleverantÎr.
Vinerna som serverades pÔ Nobelmiddagen finns i Systembolagets ordinarie
sortiment. Skulle de saknas i din System-

butik kan personalen bestÌlla hem dem.
HÌr fÎljer en kort presentation:
Chateau Larrivet-Haut-Brion 1996
frÔn Pessac-Leognan i Bordeaux (Nr 3358,
pris 309 kronor). Serverades till vildand
med kantarellstuvning. Vinmakaren Michel Rolland Ìr kÌnd fÎr sina hÎgklassiga
viner, prÌglade av stor finess och smakrikedom.Vinet, som framstÌlls pÔ druvorna Cabernet Sauvignon (55 procent) och
Merlot (45 procent), har en finstÌmd doft
med inslag av bÌr och vanilj. Smaken Ìr
lÔng och balanserad med friska tanniner.
Chateau Raymond Lafon 1987 frÔn
Sauternes (Nr 4150-02, pris 211 kronor).
Serverades till vaniljglass och blÔbÌrssorbet med smÔ mandelbakelser. Slottets
Ìgare, Charles-Henri Meslier, har tidigare
varit vinmakare pÔ berÎmda Chateau
d'Yquem. Avkastningen pÔ den 16 hektar
stora vinodlingen Ìr endast 8,5 liter/hektar, vilket innebÌr att druvorna pÔ en
ranka rÌcker till ett enda glas vin. En intressant detalj Ìr att druvorna alltid plockas av kvinnor. Vinet Ìr mycket smakrikt
med inslag av ananas, grapefrukt, banan,
vanilj, aprikos och honung.
Nobelstiftelsen bestÌllde 360 flaskor av
det rÎda och 300 flaskor av det vita vinet.
Restaurang StadhuskÌllaren har dessutom bestÌllt 240 flaskor av det rÎda och
132 flaskor av det vita fÎr servering till
Nobelmenyn under det kommande Ôret.

HalvsÎtt alternativ
frÔn Deidesheim

l Det vÌlbekanta kooperativet i
Deidesheim i Pfalz i Tyskland har
ett flertal populÌra viner pÔ Systemet. Prova gÌrna den halvsÎta
varianten av uppskattade Forster
Mariengarten Riesling. Det Ìr en
Auslese 1992 (pris 89 kronor, artikelnummer 5857), som passar
bra som apëritif, till desserter,
bakverk och grÎnmÎgelostar.
Auslese betyder att druvorna
fÔtt hÌnga kvar till lÔngt fram i
november innan de skÎrdats. Viner med denna beteckning har
en markerad smak, ofta med inslag av honung och aprikos.
Vinet kontrolleras innan Nobelfesten. Lennart och Lena Granqvist i vÌntan pÔ dansen.

2

vinfo l januari 2001

VinbÎnderna i Mendoza i vÌstra Argentina skÎrdar sina druvor i april och maj. I bakgrunden Anderna, bergskedjan som grÌnsar till Chile.

PER STRÚHM OCH HENRIK MONTGOMERY/ PRESSENS BILD

Gyllene vin frÔnTokaj
ljus i vintermÎrkret

l Granqvist Vinagentur levererade tvÔ av
tre viner till Nobelmiddagen i Stadshuset i
Stockholm i december. Det Ìr fÎrsta gÔngen som en vinleverantÎr fÔtt med tvÔ viner
vid en och samma Nobelmiddag.
^ Helt otroligt, det hÌr trodde jag inte
var mÎjligt, sÌger Lennart Granqvist, som
blev minst sagt Îverraskad nÌr beskedet
om valet av Nobelviner kom.
Men inte nog med detta. Lennart och
hans hustru Lena var ocksÔ gÌster pÔ Nobelfesten, denna svenska festers fest.
^ Allt var synnerligen trevligt, sÔvÌl
prisutdelningen, middagen som underhÔllningen, sÌger Lennart Granqvist. Det
var inte alls sÔ stelt som jag hade fÎrestÌllt
mig, tvÌrtom var det riktigt uppsluppet.
Bordsgrannar var bland andra krÎgaren
Erik Lallerstedt och Nobelstiftelsens Ðke
Altëus. Kort sagt ^ en riktigt stor upplevelse! Och vinerna passade utmÌrkt till
den goda maten.

CLAES LÚFGREN

Kungen fÎll fÎr
nobelvinerna

Vinos Finos i Mendoza
M
Ônga vinhus kan stoltsera
med en lÔng och ofta intressant historia. Vissa har existerat i Ôrhundraden. Men det
gÌller inte kooperativet Vin¬a Quintana
i Mendoza i vÌstra Argentina, som grundades sÔ sent som 1987. StÎrre delen av
produktionen konsumeras i hemlandet,
men fÎr nÔgot Ôr sedan inleddes en stor
exportsatsning och Granqvist Vinagentur
importerar nu Vin¬a Quintanas viner till
Skandinavien.

ARGENTINSKT VINCENTRUM

Mendoza blev centrum fÎr vinproduktionen redan i slutet av 1800-talet, nÌr invandrade italienare och fransmÌn slog
sig ned hÌr. Bland annat bÎrjade de konstbevattna druvodlingarna med vatten frÔn
de bÌckar och floder som rinner utfÎr
Andernas sluttningar. Det resulterade i
ett rejÌlt uppsving fÎr Argentina som vinland. FrÔn bÎrjan kom vinet hit vid den
spanska erÎvringen pÔ 1500-talet. DÔ var
det, precis som pÔ mÔnga andra stÌllen,
kyrkan som stod fÎr vinproduktionen.
Klimatet i Mendozadistriktet Ìr perfekt
fÎr vinodling.
^ Vi har stor skillnad mellan vinter och
sommar och de heta sommardagarna varvas med kyliga nÌtter. Det gÎr att doft,

smak och fÌrg samlas i druvorna, smÌlter
samman och ÎverfÎrs till vinet, sÌger Nestor Torres, exportchef pÔ Vin¬a Quintana.
Fem medlemsvingÔrdar levererar druvor till kooperativets tre produktionsanlÌggningar. En anlÌggning producerar
vita och mousserande viner, den andra
endast rÎda viner och den tredje druvmust och enklare bordsviner.
^ Vin¬a Quintana Ìr med argentinska
Îgon sett ett unikt fÎretag, sÌger Nestor
Torres. Vi satsar mÔlmedvetet pÔ humankapital och ny teknik, vilket innebÌr kontinuerlig utbildning av personalen, som
Ìven erbjuds fri lunch och mÎjlighet att
ta en dag ledigt vid behov.
^ Modern teknik skapar dessutom
bÌttre arbetsvillkor som resulterar i nÎjd
och kunnig personal och dÌrigenom bÌttre viner. Vi har tack vare detta ett utomordentligt gott anseende i branschen.
Av druvorna frÔn de fem vingÔrdarna,
som omfattar sammanlagt 400 hektar,
producerar Vin¬ a Quintana Ôrligen 10 miljoner liter vin. Det Ìr dock endast Vinos
Finos, det vill sÌga den bÌsta kvaliteten,
som kommer i frÔga fÎr export och fÎrutom Skandinavien sÌljer kooperativet
viner Ìven i lÌnder som USA, Kanada,
Storbritannien, Brasilien och Japan.
Argentina Ìr vÌrldens femte stÎrsta vin-

land efter USA, men av den totala produktionen exporteras endast omkring
10 procent. Till skillnad frÔn andra vinlÌnder saknar Argentina vinlagar och
vinproduktionen sorterar istÌllet under
allmÌnna livsmedel.
Den vanligaste druvan Ìr Criolla Grande, som fÎrdes Îver Atlanten frÔn Spanien
redan med de fÎrsta erÎvrarna pÔ 1500talet. Andra vanliga druvor Ìr Cabernet
Sauvignon, Malbec och Barbera.

VÐRLIG VINSKÚRD

Medan de europieska vinbÎnderna plockar sina druvor i september ^ november
plockar de argentinska i april ^ maj. Hur
skÎrden 2001 kommer att bli Ìr Ìnnu fÎr
tidigt att sÌga, men sÔ hÌr lÔngt ser det ut
att bli ett bra Ôr, enligt Nestor Torres.
Vin¬a Quimera Cabernet Sauvignon Ìr fÎr
nÌrvarande det enda vin frÔn kooperativet
som sÌljs i Skandinavien. Det finns pÔ
Vinmonopolet i Norge, artikelnumret Ìr
13213, priset 93,10 norska kronor. Vinet
har en djuprÎd fÌrg, doften Ìr nÔgot kryddig med inslag av vanilj och en mjuk, len
och kraftfull smak med mjuka tanniner.
^ Det passar mycket bra till rostbiff,
anka, flÌsk, grillat kÎtt, rÎda pastasÔser
och vÌllagrade hÔrda ostar, sÌger Nestor
Torres.
vinfo l januari 2001
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tidigt att sÌga, men sÔ hÌr lÔngt ser det ut
att bli ett bra Ôr, enligt Nestor Torres.
Vin¬a Quimera Cabernet Sauvignon Ìr fÎr
nÌrvarande det enda vin frÔn kooperativet
som sÌljs i Skandinavien. Det finns pÔ
Vinmonopolet i Norge, artikelnumret Ìr
13213, priset 93,10 norska kronor. Vinet
har en djuprÎd fÌrg, doften Ìr nÔgot kryddig med inslag av vanilj och en mjuk, len
och kraftfull smak med mjuka tanniner.
^ Det passar mycket bra till rostbiff,
anka, flÌsk, grillat kÎtt, rÎda pastasÔser
och vÌllagrade hÔrda ostar, sÌger Nestor
Torres.
vinfo l januari 2001
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TRILOGIA

l REPORTAGE

Navarra
ger Rioja
en match

l Navarra ska ge Rioja en match om vilken nordspansk region som producerar
de bÌsta och mest prisvÌrda vinerna.
^ Navarra har halkat efter, frÌmst beroende pÔ att vi alltfÎr lÌnge fÎrknippats
med rosëviner, fÎrklarar Conchi Roig,
exportchef pÔ Bodegas Irache i Ayegui.
Rosëviner Ìr inte sÔ populÌra och betydligt mer svÔrsÔlda Ìn rÎda och vita viner.
^ Att Navarra skulle vara lika med
rosëvin var ett medvetet marknadsfÎringsgrepp som iscensattes av nÔgra vinhus fÎr ett tiotal Ôr sedan, men den
satsningen fÎll inte alls vÌl ut. Nu Ìr det
hÎg tid att slÔ ett slag fÎr de ''riktiga''
Navarravinerna, fortsÌtter Conchi Roig.
GrÌnsen till Rioja ligger bara nÔgon
kilometer frÔn Bodegas Irache, vilket
innebÌr att de bÔda distrikten har samma
klimat och samma kvalitet pÔ vinerna.
Det som skiljer Ìr i viss mÔn druvsorter
och priser. Vinhusen i Rioja har lyckats
mycket bra i sin marknadsfÎring av omrÔdet och kan numera ta betydligt mer
betalt Ìn vad kollegorna i Navarra kan.
^ Vi planerar att ta fram ett sÌrskilt
sortiment av mycket exklusiva viner fÎr
att verkligen visa pÔ Navarras fÎrdelar
som vinregion, sÌger Conchi Roig.
Bodegas Irache, som grundades 1891,
producerar omkring 10 miljoner liter
vin per Ôr, vilket gÎr bodegan till en av
de stÎrsta i distriktet. I de luftiga och ljusa
vinkÌllarna, delvis tillbyggda i bÎrjan av
1990-talet, finns det utrymme fÎr att
lagra drygt 10.000 Barrique, det vill sÌga
smÔ ekfat som rymmer 225 liter.
Druvorna, fÎretrÌdesvis Tempranillo,
Cabernet Sauvignon och Merlot, hÌmtas

l Oj, vilket gensvar det blev pÔ den prenumerationsvÌrvartÌvling vi
utlyste i fÎrra numret av Vinfo! Det har formligen rasat in brev, fax
och e-post med nya lÌsare.
Flitigast var Per G. Carlsson i BorÔs, som skaffat inte mindre Ìn 110
nya lÌsare. Úvriga pÔ fem-i-topp-listan blev Katarina Jonsson, Tidaholm (63 lÌsare), Lars Persson, RydebÌck (49 lÌsare), Barbro Aglën,
Tidaholm (49 lÌsare) och Anita Gustavsson, KvÌnum (47 lÌsare).
Alla fem fÔr varsin korkskruv frÔn Deidesheim samt presentkort pÔ
Systembolaget som tack fÎr hjÌlpen.
I och med prenumerationsvÌrvartÌvlingen har Vinfos upplaga Îkat
rejÌlt ^ det hÌr numret trycks i drygt 27.000 exemplar!
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Lätt och
läckert

ØdelsÎt Îsterrikare
sÌljs till extrapris

l I Systemets ordinarie sortiment finns tvÔ
ÌdelsÎta viner i halvflaskor frÔn Elfenhof
i Rust i Ústerrike. Just nu sÌljs det ena vinet
till nedsatt pris. Det Ìr Elfenhof Weissburgunder Beerenauslese 1991, Nr 2947-02, som
sÌljs fÎr endast 79 kronor. Ett nioÔrigt vin,
framstÌllt pÔ Weissburgunderdruvor, med
gyllengul fÌrg och en frisk doft med ton av
honung och citrus. Smaken Ìr fruktig och fyllig med inslag
av russin och ÌdelsÎtma. Passar bra som apëritif, till patëer,
gÔslever, desserter samt till mÎgelostar.
Rust ligger i distriktet Neusiedlersee-HÏgelland vid vÌstra
sidan av den imponerande stÌppsjÎn Neusiedlersee, nÌra grÌnsen till Ungern. Tack vare den vidstrÌckta sjÎn och en skyddande Ôs pÔ andra sidan vinodlingarna Ìr mikroklimatet perfekt fÎr ÌdelsÎta viner. Soltimmarna Ìr mÔnga och sjÎn fungerar som vÌrmereflektor. Luftfuktigheten pÔ sensommaren och
hÎsten Ìr mycket hÎg, vilket fÔr svampen som framkallar ÌdelrÎtan att trivas utmÌrkt pÔ druvorna.
Prova ocksÔ det andra vinet frÔn samma vinhus ^ Elfenhof
Trockenbeerenauslese Cuvëe, Nr 12921-02, pris 99 kronor. Det Ìr
ett vin av samma typ men med en Ìnnu tydligare och karaktÌristisk smak och tydlig ÌdelsÎtma.

WEIN AUS
ÚSTERREICH
KOS T B ARE
K U LT U R

Tempranillo Ìr en av de vanligaste druvorna i Navarra. I de ljusa och luftiga vinkÌllarna
hos Bodegas Irache i Ayegui finns omkring 10.000 smÔ ekfat som rymmer 225 liter.
bÔde frÔn de egna odlingarna i nÌrheten
av bodegan och frÔn kontrakterade vinbÎnder i hela NavarraomrÔdet.
^ Just nu ser vi fram emot att ÔrgÔng
2000 ska tappas pÔ flaska, sÌger Conchi
Roig. SkÎrden har Ìnnu inte kvalitetsbedÎmts, men allt verkar mycket lovande.

Granqvist Vinagentur importerar viner
frÔn Bodegas Irache till Skandinavien.
FÎr nÌrvarande finns ett vin frÔn bodegan
pÔ Vinmonopolet i Norge. Det Ìr Castillo
Irache Reserva 1996 (Nr 13682, pris 121,50
kr). FÎrhoppningsvis dyker detta vin upp
Ìven pÔ Systembolaget framÎver.

StÎrsta kooperativet i Franken Ìnnu stÎrre
l Vinkooperativet GWF i Franken i Tyskland har gÔtt samman med TauberfrÌnkische Bocksbeutelkeller i Reicholzheim. FÎr kunderna Ìr den stÎrsta fÎrÌndringen att GWF, med huvudkontor i Kitzingen utanfÎr WÏrzburg, nu har utÎkat
sitt sortiment med bland annat rÎda viner
frÔn vinbyarna i Tauberfranken, den vÌstligaste delen av Franken.
StÎrre delen av Franken tillhÎr Bayern,
men nÌr kyrkan med hjÌlp av Napoleon
i bÎrjan av 1800-talet reviderade grÌnserna mellan de kungariken som i dag utgÎr
Tyskland, hamnade en del av Franken i

Per Carlsson i BorÔs
vÌrvade flest nya lÌsare

Baden, det nuvarande fÎrbundslandet Baden-WÏrttemberg.
Precis som i Franken har vinerna i Tauberfranken alltid tappats i bocksbeutelflaskor, de sÌrprÌglade runda och platta
flaskorna. Enligt ett EU-beslut fÎr nÔgra
Ôr sedan fÔr bocksbeutelflaskan inte anvÌndas nÔgon annanstans Ìn i Franken.
Efter fusionen har GWF, Gebiets-Winzergenossenschaft Franken, nÌstan 2.900
vinbÎnder som medlemmar och en vinareal pÔ omkring 1.500 hektar.
GWF har sedan mÔnga Ôr satsat mÔlmedvetet pÔ miljÎanpassad vinframstÌll-

ning. VinbÎnderna som odlar ekologiskt
blir varje Ôr kontrollerade av ett oberoende institut enligt en miljÎfÎrordning
frÔn EU. MiljÎarbetet redovisas Ôrligen
i en speciell miljÎÔrsredovisning, dÌr det
framgÔr bland annat hur mycket kork
som fÎrÌdlas enligt det egna miljÎvÌnliga
patentet, hur mycket lim som anvÌnts
fÎr att fÌsta etiketter, och sÔ vidare.
PÔ Systembolaget finns en av GWF:s
vita torra klassiker ^ Stettener Stein Silvaner Kabinett. Nr 6058, pris 69 kronor.
Vinet passar utmÌrkt till fiskrÌtter, pasta
och asiatiska rÌtter.

Blandad skÎrdekvalitet i Europa

l ÐrgÔng 2000 blir ingen stor ÔrgÔng fÎr Europas vinproducenter.
VÌdret visade sig inte frÔn sin bÌsta sida, vilket fick till fÎljd att mÔnga
druvor gick till spillo. En nÔgot mindre vinskÎrd Ìr egentligen inte
nÔgot problem, vÌrre Ìr att druvorna varit av ojÌmn kvalitet.
Tyskland: De flesta viner klassificeras som QbA-viner, en fjÌrdedel berÌknar man som PrÌdikatsviner. De flesta distrikt fick mindre
skÎrd Ìn Ôret innan. Úverlag bra kvalitet i Baden och Pfalz, men nÔgot
mindre kvantitet Ìn Ôret innan. Nahe hade problem med hagel och
flera odlare fÎrlorade stora delar av skÎrden. Mosel rÌknar med nÔgot
bÌttre kvalitet Ìn genomsnittet, precis som Franken.
Frankrike: Mindre skÎrd Ìn normalt, men kvaliteten anses vara
tillfredsstÌllande. Alsace noterar mycket bra resultat fÎr druvor som
Sylvaner, Riesling och Pinot Blanc. Bordeaux rÌknar med ovanligt
bra kvalitet pÔ ÔrgÔng 2000, tack vare att det faktiskt var bra vÌder.
Italien: Kraftiga regn i slutet av oktober stÌllde till det fÎr vinodlarna. Toscana kunde skÎrda betydligt fÌrre druvor Ìn vanligt, hÎga
priser pÔ Chiantiviner Ìr att vÌnta. Samma gÌller fÎr Valpolicella och
Bardolinoviner frÔn Veneto.
Spanien: RekordskÎrd i de flesta distrikt, bland annat tack vare
mycket vackert septembervÌder. ÐrgÔng 2000 jÌmfÎrs redan med
toppÔret 1994, vilket innebÌr hÔllbara viner med hÎg fruktighet. Rioja
och Navarra rÌknar med hÎgsta kvalitet.

Prova räkswiss på en grön såsspegel och rucolasallad serverad på en toast nästa gång du vill
ha det lite festligt. Räkswissen är en fettsnål och
delikat liten rätt som får fart på smaklökarna och
är perfekt på vilken bjudning som helst.
Receptet hittar du på närmaste Robin Hood
stormarknad. Servera gärna ett gott vitt vin till.
Vi rekommenderar:
Forster Mariengarten Riesling
(5844), ett ungt smakrikt vin
aromatisk ton av mandel och fläder.
Producenten utsågs till vinnare
av det gyllene glaset. Prova
också Dr L Riesling (7228)
ett medelfylligt, friskt, ungt
vin med inslag av krusbär
och gröna äpplen. Vinfabrikanten fick nyligen utmärkelsen årets
vinmakare i Tyskland.

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

l REPORTAGE

Navarra
ger Rioja
en match

l Navarra ska ge Rioja en match om vilken nordspansk region som producerar
de bÌsta och mest prisvÌrda vinerna.
^ Navarra har halkat efter, frÌmst beroende pÔ att vi alltfÎr lÌnge fÎrknippats
med rosëviner, fÎrklarar Conchi Roig,
exportchef pÔ Bodegas Irache i Ayegui.
Rosëviner Ìr inte sÔ populÌra och betydligt mer svÔrsÔlda Ìn rÎda och vita viner.
^ Att Navarra skulle vara lika med
rosëvin var ett medvetet marknadsfÎringsgrepp som iscensattes av nÔgra vinhus fÎr ett tiotal Ôr sedan, men den
satsningen fÎll inte alls vÌl ut. Nu Ìr det
hÎg tid att slÔ ett slag fÎr de ''riktiga''
Navarravinerna, fortsÌtter Conchi Roig.
GrÌnsen till Rioja ligger bara nÔgon
kilometer frÔn Bodegas Irache, vilket
innebÌr att de bÔda distrikten har samma
klimat och samma kvalitet pÔ vinerna.
Det som skiljer Ìr i viss mÔn druvsorter
och priser. Vinhusen i Rioja har lyckats
mycket bra i sin marknadsfÎring av omrÔdet och kan numera ta betydligt mer
betalt Ìn vad kollegorna i Navarra kan.
^ Vi planerar att ta fram ett sÌrskilt
sortiment av mycket exklusiva viner fÎr
att verkligen visa pÔ Navarras fÎrdelar
som vinregion, sÌger Conchi Roig.
Bodegas Irache, som grundades 1891,
producerar omkring 10 miljoner liter
vin per Ôr, vilket gÎr bodegan till en av
de stÎrsta i distriktet. I de luftiga och ljusa
vinkÌllarna, delvis tillbyggda i bÎrjan av
1990-talet, finns det utrymme fÎr att
lagra drygt 10.000 Barrique, det vill sÌga
smÔ ekfat som rymmer 225 liter.
Druvorna, fÎretrÌdesvis Tempranillo,
Cabernet Sauvignon och Merlot, hÌmtas

l Oj, vilket gensvar det blev pÔ den prenumerationsvÌrvartÌvling vi
utlyste i fÎrra numret av Vinfo! Det har formligen rasat in brev, fax
och e-post med nya lÌsare.
Flitigast var Per G. Carlsson i BorÔs, som skaffat inte mindre Ìn 110
nya lÌsare. Úvriga pÔ fem-i-topp-listan blev Katarina Jonsson, Tidaholm (63 lÌsare), Lars Persson, RydebÌck (49 lÌsare), Barbro Aglën,
Tidaholm (49 lÌsare) och Anita Gustavsson, KvÌnum (47 lÌsare).
Alla fem fÔr varsin korkskruv frÔn Deidesheim samt presentkort pÔ
Systembolaget som tack fÎr hjÌlpen.
I och med prenumerationsvÌrvartÌvlingen har Vinfos upplaga Îkat
rejÌlt ^ det hÌr numret trycks i drygt 27.000 exemplar!
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Lätt och
läckert

ØdelsÎt Îsterrikare
sÌljs till extrapris

l I Systemets ordinarie sortiment finns tvÔ
ÌdelsÎta viner i halvflaskor frÔn Elfenhof
i Rust i Ústerrike. Just nu sÌljs det ena vinet
till nedsatt pris. Det Ìr Elfenhof Weissburgunder Beerenauslese 1991, Nr 2947-02, som
sÌljs fÎr endast 79 kronor. Ett nioÔrigt vin,
framstÌllt pÔ Weissburgunderdruvor, med
gyllengul fÌrg och en frisk doft med ton av
honung och citrus. Smaken Ìr fruktig och fyllig med inslag
av russin och ÌdelsÎtma. Passar bra som apëritif, till patëer,
gÔslever, desserter samt till mÎgelostar.
Rust ligger i distriktet Neusiedlersee-HÏgelland vid vÌstra
sidan av den imponerande stÌppsjÎn Neusiedlersee, nÌra grÌnsen till Ungern. Tack vare den vidstrÌckta sjÎn och en skyddande Ôs pÔ andra sidan vinodlingarna Ìr mikroklimatet perfekt fÎr ÌdelsÎta viner. Soltimmarna Ìr mÔnga och sjÎn fungerar som vÌrmereflektor. Luftfuktigheten pÔ sensommaren och
hÎsten Ìr mycket hÎg, vilket fÔr svampen som framkallar ÌdelrÎtan att trivas utmÌrkt pÔ druvorna.
Prova ocksÔ det andra vinet frÔn samma vinhus ^ Elfenhof
Trockenbeerenauslese Cuvëe, Nr 12921-02, pris 99 kronor. Det Ìr
ett vin av samma typ men med en Ìnnu tydligare och karaktÌristisk smak och tydlig ÌdelsÎtma.

WEIN AUS
ÚSTERREICH
KOS T B ARE
K U LT U R

Tempranillo Ìr en av de vanligaste druvorna i Navarra. I de ljusa och luftiga vinkÌllarna
hos Bodegas Irache i Ayegui finns omkring 10.000 smÔ ekfat som rymmer 225 liter.
bÔde frÔn de egna odlingarna i nÌrheten
av bodegan och frÔn kontrakterade vinbÎnder i hela NavarraomrÔdet.
^ Just nu ser vi fram emot att ÔrgÔng
2000 ska tappas pÔ flaska, sÌger Conchi
Roig. SkÎrden har Ìnnu inte kvalitetsbedÎmts, men allt verkar mycket lovande.

Granqvist Vinagentur importerar viner
frÔn Bodegas Irache till Skandinavien.
FÎr nÌrvarande finns ett vin frÔn bodegan
pÔ Vinmonopolet i Norge. Det Ìr Castillo
Irache Reserva 1996 (Nr 13682, pris 121,50
kr). FÎrhoppningsvis dyker detta vin upp
Ìven pÔ Systembolaget framÎver.

StÎrsta kooperativet i Franken Ìnnu stÎrre
l Vinkooperativet GWF i Franken i Tyskland har gÔtt samman med TauberfrÌnkische Bocksbeutelkeller i Reicholzheim. FÎr kunderna Ìr den stÎrsta fÎrÌndringen att GWF, med huvudkontor i Kitzingen utanfÎr WÏrzburg, nu har utÎkat
sitt sortiment med bland annat rÎda viner
frÔn vinbyarna i Tauberfranken, den vÌstligaste delen av Franken.
StÎrre delen av Franken tillhÎr Bayern,
men nÌr kyrkan med hjÌlp av Napoleon
i bÎrjan av 1800-talet reviderade grÌnserna mellan de kungariken som i dag utgÎr
Tyskland, hamnade en del av Franken i

Per Carlsson i BorÔs
vÌrvade flest nya lÌsare

Baden, det nuvarande fÎrbundslandet Baden-WÏrttemberg.
Precis som i Franken har vinerna i Tauberfranken alltid tappats i bocksbeutelflaskor, de sÌrprÌglade runda och platta
flaskorna. Enligt ett EU-beslut fÎr nÔgra
Ôr sedan fÔr bocksbeutelflaskan inte anvÌndas nÔgon annanstans Ìn i Franken.
Efter fusionen har GWF, Gebiets-Winzergenossenschaft Franken, nÌstan 2.900
vinbÎnder som medlemmar och en vinareal pÔ omkring 1.500 hektar.
GWF har sedan mÔnga Ôr satsat mÔlmedvetet pÔ miljÎanpassad vinframstÌll-

ning. VinbÎnderna som odlar ekologiskt
blir varje Ôr kontrollerade av ett oberoende institut enligt en miljÎfÎrordning
frÔn EU. MiljÎarbetet redovisas Ôrligen
i en speciell miljÎÔrsredovisning, dÌr det
framgÔr bland annat hur mycket kork
som fÎrÌdlas enligt det egna miljÎvÌnliga
patentet, hur mycket lim som anvÌnts
fÎr att fÌsta etiketter, och sÔ vidare.
PÔ Systembolaget finns en av GWF:s
vita torra klassiker ^ Stettener Stein Silvaner Kabinett. Nr 6058, pris 69 kronor.
Vinet passar utmÌrkt till fiskrÌtter, pasta
och asiatiska rÌtter.

Blandad skÎrdekvalitet i Europa

l ÐrgÔng 2000 blir ingen stor ÔrgÔng fÎr Europas vinproducenter.
VÌdret visade sig inte frÔn sin bÌsta sida, vilket fick till fÎljd att mÔnga
druvor gick till spillo. En nÔgot mindre vinskÎrd Ìr egentligen inte
nÔgot problem, vÌrre Ìr att druvorna varit av ojÌmn kvalitet.
Tyskland: De flesta viner klassificeras som QbA-viner, en fjÌrdedel berÌknar man som PrÌdikatsviner. De flesta distrikt fick mindre
skÎrd Ìn Ôret innan. Úverlag bra kvalitet i Baden och Pfalz, men nÔgot
mindre kvantitet Ìn Ôret innan. Nahe hade problem med hagel och
flera odlare fÎrlorade stora delar av skÎrden. Mosel rÌknar med nÔgot
bÌttre kvalitet Ìn genomsnittet, precis som Franken.
Frankrike: Mindre skÎrd Ìn normalt, men kvaliteten anses vara
tillfredsstÌllande. Alsace noterar mycket bra resultat fÎr druvor som
Sylvaner, Riesling och Pinot Blanc. Bordeaux rÌknar med ovanligt
bra kvalitet pÔ ÔrgÔng 2000, tack vare att det faktiskt var bra vÌder.
Italien: Kraftiga regn i slutet av oktober stÌllde till det fÎr vinodlarna. Toscana kunde skÎrda betydligt fÌrre druvor Ìn vanligt, hÎga
priser pÔ Chiantiviner Ìr att vÌnta. Samma gÌller fÎr Valpolicella och
Bardolinoviner frÔn Veneto.
Spanien: RekordskÎrd i de flesta distrikt, bland annat tack vare
mycket vackert septembervÌder. ÐrgÔng 2000 jÌmfÎrs redan med
toppÔret 1994, vilket innebÌr hÔllbara viner med hÎg fruktighet. Rioja
och Navarra rÌknar med hÎgsta kvalitet.

Prova räkswiss på en grön såsspegel och rucolasallad serverad på en toast nästa gång du vill
ha det lite festligt. Räkswissen är en fettsnål och
delikat liten rätt som får fart på smaklökarna och
är perfekt på vilken bjudning som helst.
Receptet hittar du på närmaste Robin Hood
stormarknad. Servera gärna ett gott vitt vin till.
Vi rekommenderar:
Forster Mariengarten Riesling
(5844), ett ungt smakrikt vin med
aromatisk ton av mandel och fläder.
Producenten utsågs till vinnare
av det gyllene glaset. Prova
också Dr L Riesling (7228)
ett medelfylligt, friskt, ungt
vin med inslag av krusbär
och gröna äpplen. Vinfabrikanten fick nyligen utmärkelsen årets
vinmakare i Tyskland.

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

l AKTUELLT

Nyheter i din Systembutik

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

ofberger

Alta Vista

Heaven

Blue Moon

Nr 6518

Alta Vista Malbec

ars
ktsyra 7
S:t Maximiner SpÌtlese

St. Maximiner Auslese

Avelsbacher 1993

Avelsbacher 1992

Avelsbacher 1990

Ockfener Bockstein

Nr 7247

Nr 7248

Nr 7250

Mosel-Saar Ruwer, Tyskland 1990
Pris 79 kronor
SÎtma 6 Fyllighet 4 Fruktsyra A

Mosel-Saar Ruwer, Tyskland 1993
Pris 79 kronor
SÎtma 6 Fyllighet 4 Fruktsyra A

Mosel-Saar Ruwer, Tyskland 1990
Pris 89 kronor
SÎtma 9 Fyllighet 9 Fruktsyra 8

Trierer St. Maximiner
Kreuzberg Riesling SpÌtlese

Avelsbacher Hammerstein
Riesling SpÌtlese

Avelsbacher Hammerstein
Riesling Auslese

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Staatliche WeinbaudomÌne i Trier i Tysklands sydvÌstliga
hÎrn. Vingodset, vars vinodlingar omfattar 42 hektar i Îvre MoselomrÔdet, tillhÎr
fÎrbundslandet Rheinland-Pfalz. De £esta
odlingarna Ìr belÌgna pÔ mycket branta
sluttningar, vilket ger extra goda fÎrutsÌttningar fÎr druvor av hÎgsta kvalitet.Vinet
har en gyllengul fÌrg, typisk doft av petroleum och aprikos med inslag av honung.
LÔng och vÌlbalanserad smak. Passar utmÌrkt som apëritif, till asiatiska rÌtter,
mÎgelostar, patëer och desserter. LÌmplig
dricktemperatur: 10 grader.

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Staatliche WeinbaudomÌne i Trier i Tysklands sydvÌstliga
hÎrn. Vingodset, vars vinodlingar omfattar 42 hektar i Îvre MoselomrÔdet, tillhÎr
fÎrbundslandet Rheinland-Pfalz. De £esta
vinodlingarna Ìr belÌgna pÔ mycket branta sluttningar, vilket ger extra goda fÎrutsÌttningar fÎr druvor av hÎgsta kvalitet.
Vinet har en gyllengul fÌrg, typisk doft
av petroleum och aprikos med inslag av
honung. LÔng och vÌlbalanserad smak.
Passar utmÌrkt som apëritif, blÔ- och
grÎnmÎgelostar, patëer och desserter.
LÌmplig dricktemperatur: 8^10 grader.

l Ett halvtorrt/halvsÎtt vitt vin frÔn Staatliche WeinbaudomÌne i Trier i Tyskland.
Det har en skimrande gyllengul fÌrg, stor
doft av honung, aprikos och petroleum.
Rik, lÔng och vÌlbalanserad smak. Passar
utmÌrkt som apëritif, till blÔ- och grÎnmÎgelostar, patëer och bakelser. LÌmplig
dricktempertaur: 8^10 grader. Vinet Ìr
framstÌllt pÔ druvor frÔn samma odling
som de tvÔ fÎregÔende, men till skillnad
mot dessa har det hÌr kvalitetsbeteckningen Auslese. Druvorna Ìr plockade
betydligt senare Ìn de som anvÌnds till
viner som har beteckningen SpÌtlese.

Nr 7251

Nr 7249

Nr 7252

Mosel-Saar Ruwer, Tyskland 1990
Pris 89 kronor
SÎtma 9 Fyllighet 9 Fruktsyra 7

Mosel-Saar Ruwer, Tyskland 1992
Pris 79 kronor
SÎtma 6 Fyllighet 7 Fruktsyra A

Mosel-Saar Ruwer, Tyskland 1992
Pris 89 kronor
SÎtma 7 Fyllighet 9 Fruktsyra 8

Trierer St. Maximiner
Kreuzberg Riesling Auslese

l Ett halvtorrt/halvsÎtt vitt vin frÔn Staatliche WeinbaudomÌne i Trier. Det har en
skimrande gyllengul fÌrg, doft av aprikos,
honung och petroleum. Rik, lÔng och vÌlbalanserad smak. Passar utmÌrkt som
apëritif, till mÎgelostar, patëer och bakelser. LÌmplig dricktemperatur: 8^10 grader. Vinet Ìr framstÌllt pÔ druvor frÔn
samma odling som det fÎregÔende, men
detta har kvalitetsbeteckningen Auslese.
Druvorna Ìr plockade betydligt senare
Ìn de som anvÌnds till viner som har
beteckningen SpÌtlese.
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Avelsbacher Hammerstein
Riesling SpÌtlese

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Staatliche WeinbaudomÌne i Trier i Tysklands sydvÌstliga
hÎrn. Vingodset, vars mycket branta vinodlingar omfattar 42 hektar i Îvre MoselomrÔdet, tillhÎr fÎrbundslandet Rheinland-Pfalz. Vinet har en gyllengul fÌrg, typisk doft av petroleum och aprikos med
inslag av honung. LÔng och vÌlbalanserad
smak. Passar utmÌrkt som apëritif, blÔoch grÎnmÎgelostar, patëer och desserter.
LÌmplig dricktemperatur: 8^10 grader.
Ett likadant vin som det fÎregÔende, men
en ÔrgÔng Ìldre.

Ockfener Bockstein
Riesling Auslese

l Ytterligare ett halvtorrt/halvsÎtt vitt vin
frÔn Staatliche WeinbaudomÌne i Trier, den
gamla romarstaden i sydvÌstra Tyskland.
Vinet har en skimrande gyllengul fÌrg,
stor doft av honung, aprikos och petroleum. Rik, lÔng och vÌlbalanserad smak.
Passar utmÌrkt att dricka som apëritif,
till blÔ- och grÎnmÎgelostar, patëer, desserter samt bakverk. Kan med fÎrdel
lagras i ytterligare 15 Ôr. LÌmplig dricktempertaur: 16 grader.

l Torrt vitt vin frÔn Winzerverein Deidesheim, det vÌlbekanta kooperativet i Pfalz
i Tyskland. Vinet har en ¢n gul fÌrg med
grÎnt skimmer. Elegant Rieslingdoft med
inslag av petroleum och aprikos. LÔng
¢nstÌmd smak med bra balans. Passar bra
till ¢sk- och skaldjursrÌtter, fÔgel, kalv,
pasta och grÎnsallad. LÌmplig dricktempertaur: 12^14 grader.
Nr 32398

Il Borgo

Apulien, Italien 1999
Pris 58 kronor/SÌljstart 5 februari
StrÌvhet 6 Fyllighet 6 Fruktsyra 6
l Medelfylligt rÎdvin frÔn Cantina Locorotondo i Apulien i Italien. Druva: Sangiovese. Vinet har en mÎrkrÎd fÌrg som
pÔminner om kÎrsbÌr. Fruktig doft med
inslag av mÎrka bÌr, ¢nstÌmd och vÌlbalanserad smak med nÔgot fruktig, robust
nyans. Passar bra till pasta, kÎttrÌtter, grillat samt hÔrda ostar. LÌmplig dricktemperatur: 16^18 grader. Kooperativet Cantina Locorotondo, grundat 1932, ligger
i Apulien, det landskap i sÎder som utgÎr
den berÎmda italienska ''klacken''.
Nr 6261

Hochheimer
KirchenstÏck Riesling

Rheingau, Tyskland 1999
Pris 79 kronor/SÌljstart 5 februari
SÎtma 2 Fyllighet 7 Fruktsyra 8
l Torrt vitt vin frÔn StaatsweingÏter Kloster
Eberbach i Rheingau i Tyskland. Det har
en vacker gul fÌrg med grÎnt skimmer,
elegant Rieslingdoft med inslag av petroleum och aprikos. Smaken Ìr frisk, fruktig
och balanserad med viss lÌngd. Passar bra
till ¢sk, skaldjur, getost, sallad och pasta.
LÌmplig dricktemperatur: 10^12 grader.

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Vereinigte Hospitien i Trier i sydvÌstra Tyskland. Vinet
har en gyllengul fÌrg, ¢nstÌmd doft av petroleum och aprikos. LÔng vÌlbalanserad
smak med ¢nstÌmd avslutning. Avnjutes
som apëritif, till ¢sk- och skaldjursrÌtter
med sÎta sÔser, mÎgelostar samt desserter. LÌmplig dricktemperatur: 16 grader.
Vereinigte Hospitien Ìr Tysklands allra
Ìldsta vinkÌllare, grundad av det adliga
benediktinerstiftet St. Irminen Ôr 640. Sedan 1464 har vinodling bedrivits pÔ ett
stort antal odlingar utmed £oderna Saar
och Mosel. I dag Ìgs vingodset av en stiftelse som har anknytning till fÎrbundslandet Rheinland-Pfalz.Vereinigte Hospitien Ìr ensam Ìgare till £era kÌnda vinodlingar i Trier, bland andra Trierer Augenscheiner, Wiltinger HÎlle, Serriger
Schloss och Piesporter Schubertslay. Vinhuset har Ìven del i vinodlingar bland
annat i Wehlen, Bernkastel, Ûrzig, Erden,
Piesport, Zeltingen och Graach.
Nr 7255

Scharzhofberger
Riesling SpÌtlese

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland
Pris 79 kronor/SÌljstart 5 mars
SÎtma 8 Fyllighet 9 Fruktsyra 7
l Ytterligare ett halvtorrt vitt vin frÔn anrika Vereinigte Hospitien i Trier i sydvÌstra
Tyskland. Rieslingdruvan dominerar i
de 55 hektar stora stiftelseÌgda vinodlingarna i och omkring den gamla romarstaden Trier. Det hÌr vinet har en gyllengul fÌrg, doft av petroleum, aprikos och
honung. LÔng vÌlbalanserad smak med
¢nstÌmd avslutning. Passar utmÌrkt att
dricka som apëritif, till blÔ- och grÎnmÎgelostar, patëer och desserter. LÌmplig
serveringstemperatur: 16 grader. Kan
sparas i ytterligare 15 Ôr.

Mendoza, Argentina
Pris 69 kronor/SÌljstart 5 mars
StrÌvhet 7 Fyllighet 9 Fruktsyra 7
l Medelfylligt rÎtt vin frÔn Bodegas Alta
Vista i Mendozaregionen i Argentina. Sedan nÔgra Ôr tillbaka drivs bodegan under
Îverinseende av den franske vinentreprenÎren Jean-Michel Arcaute (presenterad
senast i Vinfo nr 18). Alta Vistas odlingar
omfattar 150 hektar, dÌr den vanligaste
druvan Ìr Malbec. Vinet har en mÎrkt rÎd
fÌrg, fruktig doft med inslag av ceder,
lakrits, choklad och svarta vinbÌr. Ung,
litet eldig smak med bra lÌngd och lÌtta
tanniner. Passar bra till kÎttrÌtter, starka
hÔrdostar och mustiga grytor. LÌmplig
serveringstemperatur Ìr 18^20 grader.
Nr 6263

Heaven

Rheinhessen, Tyskland
Pris 59 kronor/SÌljstart 5 mars
SÎtma 7 Fyllighet 6 Fruktsyra 7
l Halvtorrt vitt vin frÔn Weinkellerei Julius
Clauss i Moseldalen. Ljusgul fÌrg med
grÎna toner, fruktig, frisk doft med inslag
av bÌr. Smaken Ìr fruktig, frisk och lÌtt
med viss lÌngd. Idealiskt bordsvin som
passar utmÌrkt till lÌttare rÌtter och Ìven
som apëritif. LÌmplig serveringstemperatur: 10^12 grader. Weinkellerei Julius
Clauss Ìr dotterbolag till Friederich WeingÏter i Zell, som producerar Dreams, ett
av Systembolagets mest sÔlda vita viner.
Nr 6264

Blue Moon

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland
Pris 59 kronor/SÌljstart 5 mars
SÎtma 9 Fyllighet 6 Fruktsyra 7
l Halvtorrt/halvsÎtt vitt vin frÔn Weinkellerei Julius Clauss i Moseldalen. 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.
vinfo l januari 2001
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l AKTUELLT

l AKTUELLT

Nyheter i din Systembutik

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

Harmonie

Il Borgo

Hochheimer

Nr 6255

Harmonie Riesling
SpÌtlese Dry

Pfalz, Tyskland
Pris 69 kronor/SÌljstart 5 februari
SÎtma 3 Fyllighet 8 Fruktsyra 7

Nr 7247

Nr 7248

Nr 7250

Mosel-Saar Ruwer, Tyskland 1990
Pris 79 kronor
SÎtma 6 Fyllighet 4 Fruktsyra A

Mosel-Saar Ruwer, Tyskland 1993
Pris 79 kronor
SÎtma 6 Fyllighet 4 Fruktsyra A

Mosel-Saar Ruwer, Tyskland 1990
Pris 89 kronor
SÎtma 9 Fyllighet 9 Fruktsyra 8

Trierer St. Maximiner
Kreuzberg Riesling SpÌtlese

Avelsbacher Hammerstein
Riesling SpÌtlese

Avelsbacher Hammerstein
Riesling Auslese

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Staatliche WeinbaudomÌne i Trier i Tysklands sydvÌstliga
hÎrn. Vingodset, vars vinodlingar omfattar 42 hektar i Îvre MoselomrÔdet, tillhÎr
fÎrbundslandet Rheinland-Pfalz. De £esta
odlingarna Ìr belÌgna pÔ mycket branta
sluttningar, vilket ger extra goda fÎrutsÌttningar fÎr druvor av hÎgsta kvalitet.Vinet
har en gyllengul fÌrg, typisk doft av petroleum och aprikos med inslag av honung.
LÔng och vÌlbalanserad smak. Passar utmÌrkt som apëritif, till asiatiska rÌtter,
mÎgelostar, patëer och desserter. LÌmplig
dricktemperatur: 10 grader.

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Staatliche WeinbaudomÌne i Trier i Tysklands sydvÌstliga
hÎrn. Vingodset, vars vinodlingar omfattar 42 hektar i Îvre MoselomrÔdet, tillhÎr
fÎrbundslandet Rheinland-Pfalz. De £esta
vinodlingarna Ìr belÌgna pÔ mycket branta sluttningar, vilket ger extra goda fÎrutsÌttningar fÎr druvor av hÎgsta kvalitet.
Vinet har en gyllengul fÌrg, typisk doft
av petroleum och aprikos med inslag av
honung. LÔng och vÌlbalanserad smak.
Passar utmÌrkt som apëritif, blÔ- och
grÎnmÎgelostar, patëer och desserter.
LÌmplig dricktemperatur: 8^10 grader.

l Ett halvtorrt/halvsÎtt vitt vin frÔn Staatliche WeinbaudomÌne i Trier i Tyskland.
Det har en skimrande gyllengul fÌrg, stor
doft av honung, aprikos och petroleum.
Rik, lÔng och vÌlbalanserad smak. Passar
utmÌrkt som apëritif, till blÔ- och grÎnmÎgelostar, patëer och bakelser. LÌmplig
dricktempertaur: 8^10 grader. Vinet Ìr
framstÌllt pÔ druvor frÔn samma odling
som de tvÔ fÎregÔende, men till skillnad
mot dessa har det hÌr kvalitetsbeteckningen Auslese. Druvorna Ìr plockade
betydligt senare Ìn de som anvÌnds till
viner som har beteckningen SpÌtlese.

Nr 7251

Nr 7249

Nr 7252

Mosel-Saar Ruwer, Tyskland 1990
Pris 89 kronor
SÎtma 9 Fyllighet 9 Fruktsyra 7

Mosel-Saar Ruwer, Tyskland 1992
Pris 79 kronor
SÎtma 6 Fyllighet 7 Fruktsyra A

Mosel-Saar Ruwer, Tyskland 1992
Pris 89 kronor
SÎtma 7 Fyllighet 9 Fruktsyra 8

Trierer St. Maximiner
Kreuzberg Riesling Auslese

l Ett halvtorrt/halvsÎtt vitt vin frÔn Staatliche WeinbaudomÌne i Trier. Det har en
skimrande gyllengul fÌrg, doft av aprikos,
honung och petroleum. Rik, lÔng och vÌlbalanserad smak. Passar utmÌrkt som
apëritif, till mÎgelostar, patëer och bakelser. LÌmplig dricktemperatur: 8^10 grader. Vinet Ìr framstÌllt pÔ druvor frÔn
samma odling som det fÎregÔende, men
detta har kvalitetsbeteckningen Auslese.
Druvorna Ìr plockade betydligt senare
Ìn de som anvÌnds till viner som har
beteckningen SpÌtlese.
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Avelsbacher Hammerstein
Riesling SpÌtlese

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Staatliche WeinbaudomÌne i Trier i Tysklands sydvÌstliga
hÎrn. Vingodset, vars mycket branta vinodlingar omfattar 42 hektar i Îvre MoselomrÔdet, tillhÎr fÎrbundslandet Rheinland-Pfalz. Vinet har en gyllengul fÌrg, typisk doft av petroleum och aprikos med
inslag av honung. LÔng och vÌlbalanserad
smak. Passar utmÌrkt som apëritif, blÔoch grÎnmÎgelostar, patëer och desserter.
LÌmplig dricktemperatur: 8^10 grader.
Ett likadant vin som det fÎregÔende, men
en ÔrgÔng Ìldre.

Ockfener Bockstein
Riesling Auslese

l Ytterligare ett halvtorrt/halvsÎtt vitt vin
frÔn Staatliche WeinbaudomÌne i Trier, den
gamla romarstaden i sydvÌstra Tyskland.
Vinet har en skimrande gyllengul fÌrg,
stor doft av honung, aprikos och petroleum. Rik, lÔng och vÌlbalanserad smak.
Passar utmÌrkt att dricka som apëritif,
till blÔ- och grÎnmÎgelostar, patëer, desserter samt bakverk. Kan med fÎrdel
lagras i ytterligare 15 Ôr. LÌmplig dricktempertaur: 16 grader.

l Torrt vitt vin frÔn Winzerverein Deidesheim, det vÌlbekanta kooperativet i Pfalz
i Tyskland. Vinet har en ¢n gul fÌrg med
grÎnt skimmer. Elegant Rieslingdoft med
inslag av petroleum och aprikos. LÔng
¢nstÌmd smak med bra balans. Passar bra
till ¢sk- och skaldjursrÌtter, fÔgel, kalv,
pasta och grÎnsallad. LÌmplig dricktempertaur: 12^14 grader.
Nr 32398

Il Borgo

Apulien, Italien 1999
Pris 58 kronor/SÌljstart 5 februari
StrÌvhet 6 Fyllighet 6 Fruktsyra 6
l Medelfylligt rÎdvin frÔn Cantina Locorotondo i Apulien i Italien. Druva: Sangiovese. Vinet har en mÎrkrÎd fÌrg som
pÔminner om kÎrsbÌr. Fruktig doft med
inslag av mÎrka bÌr, ¢nstÌmd och vÌlbalanserad smak med nÔgot fruktig, robust
nyans. Passar bra till pasta, kÎttrÌtter, grillat samt hÔrda ostar. LÌmplig dricktemperatur: 16^18 grader. Kooperativet Cantina Locorotondo, grundat 1932, ligger
i Apulien, det landskap i sÎder som utgÎr
den berÎmda italienska ''klacken''.
Nr 6261

Hochheimer
KirchenstÏck Riesling

Rheingau, Tyskland 1999
Pris 79 kronor/SÌljstart 5 februari
SÎtma 2 Fyllighet 7 Fruktsyra 8
l Torrt vitt vin frÔn StaatsweingÏter Kloster
Eberbach i Rheingau i Tyskland. Det har
en vacker gul fÌrg med grÎnt skimmer,
elegant Rieslingdoft med inslag av petroleum och aprikos. Smaken Ìr frisk, fruktig
och balanserad med viss lÌngd. Passar bra
till ¢sk, skaldjur, getost, sallad och pasta.
LÌmplig dricktemperatur: 10^12 grader.

WÏrzgarten

Scharzhofberger

Alta Vista

Nr 7254

Ûrziger WÏrzgarten
Riesling SpÌtlese

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland
Pris 79 kronor/SÌljstart 5 mars
SÎtma 8 Fyllighet 7 Fruktsyra 7
l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Vereinigte Hospitien i Trier i sydvÌstra Tyskland. Vinet
har en gyllengul fÌrg, ¢nstÌmd doft av petroleum och aprikos. LÔng vÌlbalanserad
smak med ¢nstÌmd avslutning. Avnjutes
som apëritif, till ¢sk- och skaldjursrÌtter
med sÎta sÔser, mÎgelostar samt desserter. LÌmplig dricktemperatur: 16 grader.
Vereinigte Hospitien Ìr Tysklands allra
Ìldsta vinkÌllare, grundad av det adliga
benediktinerstiftet St. Irminen Ôr 640. Sedan 1464 har vinodling bedrivits pÔ ett
stort antal odlingar utmed £oderna Saar
och Mosel. I dag Ìgs vingodset av en stiftelse som har anknytning till fÎrbundslandet Rheinland-Pfalz.Vereinigte Hospitien Ìr ensam Ìgare till £era kÌnda vinodlingar i Trier, bland andra Trierer Augenscheiner, Wiltinger HÎlle, Serriger
Schloss och Piesporter Schubertslay. Vinhuset har Ìven del i vinodlingar bland
annat i Wehlen, Bernkastel, Ûrzig, Erden,
Piesport, Zeltingen och Graach.
Nr 7255

Scharzhofberger
Riesling SpÌtlese

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland
Pris 79 kronor/SÌljstart 5 mars
SÎtma 8 Fyllighet 9 Fruktsyra 7
l Ytterligare ett halvtorrt vitt vin frÔn anrika Vereinigte Hospitien i Trier i sydvÌstra
Tyskland. Rieslingdruvan dominerar i
de 55 hektar stora stiftelseÌgda vinodlingarna i och omkring den gamla romarstaden Trier. Det hÌr vinet har en gyllengul fÌrg, doft av petroleum, aprikos och
honung. LÔng vÌlbalanserad smak med
¢nstÌmd avslutning. Passar utmÌrkt att
dricka som apëritif, till blÔ- och grÎnmÎgelostar, patëer och desserter. LÌmplig
serveringstemperatur: 16 grader. Kan
sparas i ytterligare 15 Ôr.

Heaven

Blue Moon

Nr 6518

Alta Vista Malbec

Mendoza, Argentina
Pris 69 kronor/SÌljstart 5 mars
StrÌvhet 7 Fyllighet 9 Fruktsyra 7
l Medelfylligt rÎtt vin frÔn Bodegas Alta
Vista i Mendozaregionen i Argentina. Sedan nÔgra Ôr tillbaka drivs bodegan under
Îverinseende av den franske vinentreprenÎren Jean-Michel Arcaute (presenterad
senast i Vinfo nr 18). Alta Vistas odlingar
omfattar 150 hektar, dÌr den vanligaste
druvan Ìr Malbec. Vinet har en mÎrkt rÎd
fÌrg, fruktig doft med inslag av ceder,
lakrits, choklad och svarta vinbÌr. Ung,
litet eldig smak med bra lÌngd och lÌtta
tanniner. Passar bra till kÎttrÌtter, starka
hÔrdostar och mustiga grytor. LÌmplig
serveringstemperatur Ìr 18^20 grader.
Nr 6263

Heaven

Rheinhessen, Tyskland
Pris 59 kronor/SÌljstart 5 mars
SÎtma 7 Fyllighet 6 Fruktsyra 7
l Halvtorrt vitt vin frÔn Weinkellerei Julius
Clauss i Moseldalen. Ljusgul fÌrg med
grÎna toner, fruktig, frisk doft med inslag
av bÌr. Smaken Ìr fruktig, frisk och lÌtt
med viss lÌngd. Idealiskt bordsvin som
passar utmÌrkt till lÌttare rÌtter och Ìven
som apëritif. LÌmplig serveringstemperatur: 10^12 grader. Weinkellerei Julius
Clauss Ìr dotterbolag till Friederich WeingÏter i Zell, som producerar Dreams, ett
av Systembolagets mest sÔlda vita viner.
Nr 6264

Blue Moon

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland
Pris 59 kronor/SÌljstart 5 mars
SÎtma 9 Fyllighet 6 Fruktsyra 7
l Halvtorrt/halvsÎtt vitt vin frÔn Weinkellerei Julius Clauss i Moseldalen. 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.
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GRANQVIST
BETALAR
PORTOT

BEGRØNSAD
EFTERSØNDNING
Vid definitiv eftersÌndning
ÔtersÌnds fÎrsÌndelsen
med den nya adressen.

AvsÌndare: Granqvist Vinagentur, GamlaTorget 6, 522 31 Tidaholm

l AKTUELLT
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En tidskrift frÔn
Granqvist Vinagentur
GamlaTorget 6
522 31 Tidaholm

l Det gÔr bra fÎr Weingut Dr. Loosen i Moseldalen. Dr. Loosen, det vill sÌga eldsjÌlen
och toppvinmakaren Ernst Loosen (presenterad i Vinfo nr 16), har utsetts till Ðrets Vinmakare i Tyskland 2001 av Gault Millau.
Samtidigt har Eroica 1999, det fÎrsta vinet
frÔn Chateau Ste. Michelle i Washington, dÌr
Ernst Loosen klivit in som samarbetspartner, fÔtt toppbetyg i ett flertal viktiga vinprovningar, bland annat i ansedda tidskrifter
som Wine Spectator och Wine Enthusiast.
Eroica, som fÔtt sitt namn frÔn Beethovens
tredje symfoni, Ìr en torr Riesling som framstÌllts enligt samma metoder som Ernst
Loosen anvÌnder i sina egna vingÔrdar vid
Mosel och i Pfalz i Tyskland. Innan vinet
presenterades vid en provning pÔ Mark
Hotel i New York i hÎstas, hade det ansetts
som nÌstan omÎjligt att framstÌlla hÎgklassiga Rieslingviner i ''den nya vÌrlden''.
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SINGLE BERRY SELECT

UtÎver Riesling Eroica har samarbetet mellen Ernst Loosen och Ste. Michelles kÌllarmÌstare Erik Olsen ocksÔ resulterat i en
Riesling Columbia Valley Single Berry Select,
som Ìven den fÔtt utomordentligt fin kritik
i vinpressen. Det Ìr en ÌdelsÎt Riesling av
samma typ som tysk Trockenbeerenauslese.
Chateau Ste. Michelle Ìr det stÎrsta vinhuset i Washington State, som ligger lÌngst
upp i nordvÌstra hÎrnet av USA, inte lÔngt
frÔn grÌnsen till Kanada. VingÔrden startade 1967, har en areal pÔ 1.200 hektar och
producerar 6 miljoner flaskor vin per Ôr.
Sedan tidigare samarbetar Ste. Michelle
med det berÎmda vinhuset Antinori i Toscana
i Italien och med en producent i Petaluma i
Australien. Syftet Ìr skapa viner av hÎgsta
mÎjliga kvalitet tillsammans med vÌrldens
bÌsta vinmakare.
Ernst Loosen gÔr sina egna vÌgar som vinmakare vid Mosel och har till exempel inte
mycket till Îvers fÎr tyska vinlagen. Han anvÌnder istÌllet en preussisk klassificeringskarta frÔn 1868, dÌr vinodlingarna delas in
pÔ samma sÌtt som i Bordeaux och bedÎms
som Grand Cru, Premier Cru och Village.
Ernst Loosen framhÔller ocksÔ hur viktigt
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Bland vinstockar hÎgt ovanfÎr Moselfloden:
Ernst Loosen och Stinky, stÌndig fÎljeslagare.
det Ìr med rÌtt Terroir, det vill sÌga att en
vinodling har gynnsamma markegenskaper
och bÌsta mÎjliga solexponering. Detta i
kombination med vinstockarnas Ôlder anser
han vara mycket viktigare fÎr vinets kvalitet Ìn druvkvaliteten och modern teknik i
vinframstÌllningen.
Det finns ett flertal viner frÔn Dr. Loosen
pÔ Systembolaget. Prova gÌrna Dr. L Riesling
1999 (Nr 7228, pris 59 kronor). Det har en
fruktig smak med ton av krusbÌr och grÎna
Ìpplen. Ett vin i nÔgot hÎgre prisklass Ìr
Wehlener Sonnenuhr Riesling SpÌtlese 1999
(Nr 7245, pris 157 kronor). Det har en medelfyllig, frisk och ung smak med inslag av
krusbÌr och grÎna Ìpplen. BÔda dessa halvtorra viner passar till fisk, skaldjur, sallader
och ljust kÎtt. Det sistnÌmnda kan med
fÎrdel lagras ^ i upp till 30 Ôr ^ fÎr att nÔ sin
absoluta kvalitetstopp.
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l Bland vinterns vinnyheter frÔn
Granqvist Vinagentur finns en riktig dyrgrip frÔn Tokaj i Ungern. Det
Ìr Chateau Pajzos Tokaji Esszencia, ÔrgÔng 1993, som kostar 2.563
kronor. Úvriga nyheter ligger dock
pÔ betydligt lÌgre prisnivÔer.
Se sidorna 2, 6 och 7
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Fina viner frÔn
vÌrldens tak
Granqvist Vinagentur Ìr medlem i
Sprit- & VinleverantÎrsfÎreningen

l Mendoza Ìr centrum fÎr den argentinska vinproduktionen. Druvorna, som vÌxer utmed Andernas
sluttningar, skÎrdas i april och maj.
Se sidan 3
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Fransk duo serverades pÔ Ôrets stÎrsta fest l Sidan 2

