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St. Jacob visar
vÌgen till vinet

l Pilgrimen St. Jacob pryder etiketterna pÔ vinet frÔn Vereinigte Hospitien i Trier i Tyskland. Vingodset,
som ocksÔ driver ett sjukhus, lagrar
sitt vin i vÌrldens fÎrmodligen Ìldsta
vinkÌllare. Grunden lades av kejsar
Konstantin redan pÔ 330-talet.
Se sidan 4
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HÎstens viner
frÔn Granqvist

l 12 nya viner presenterar Granqvist
Vinagentur pÔ Systembolaget under
hÎsten: fyra rÎda och Ôtta vita frÔn
fem lÌnder, bland annat Sydafrika.
Se sidorna 6 ^7

Nobla viner
frÔn mager mark

l I den hÌr karga jorden, som mest bestÔr
av kalkrik kisel, trivs nÌstan inga andra
vÌxter Ìn vinrankor. Marken tillhÎr Chateau Larrivet-Haut-Brion i Bordeaux. Det
Ìr slottet som fick fÎrtroendet att leverera

det rÎda vinet till fjolÔrets Nobelmiddag.
Familjen Gervoson har gjort LarrivetHaut-Brion till ett av de mest intressanta
vinslotten i distriktet Pessac-Lëognan.

SE SIDAN 3
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l AKTUELLT

Drumguish finns i
alla Systembutiker
l Nu finns
Drumguish
Highland Single
Malt att kÎpa i
samtliga systembutiker.Whiskyn
har blivit mycket
populÌr under de
senaste mÔnaderna och Ìr nu den
nÌst mest sÔlda
maltwhiskyn pÔ
Systembolaget.
Drumguish, som
kommer frÔn
Speyside Distillery,
har en elegant,
fruktig smak med
viss rÎkighet,
liten fatton och
inslag av honung.
Artikelnumret Ìr
278, priset 249
kronor.

TRØTT

Camino Real
blir Portal Real

l Portal Real Gran Reserva
Ìr det nya namnet pÔ Camino
Real. Namnbytet pÔ det populÌra, medelfylliga rÎda vinet
frÔn Cachapoal Valley i Chile,
sker successivt under hÎsten.
Bortsett frÔn namnet Ìr det
samma vin, som vanligt framstÌllt pÔ Cabernet Sauvignon.
Det har en mÎrkrÎd fÌrg, doft
av svarta vinbÌr, vanilj och
kÎrsbÌr. Smaken Ìr generÎs, fruktig fatkaraktÌr med inslag av lÌder
och tobak. Det passar utmÌrkt till kÎttrÌtter, pasta och som apëritif.
Aktuell ÔrgÔng: 1999. Nr 16564, pris 69 kr.
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Bocksbeuteln
mÌrkesskyddad

slottet Ôter ska klassas
vill sÌga den hÎgsta
den franska vinlaervoson har det hela
att arbeta strikt enligt
Grand Cru-klassade
ja. Bland annat hÔlls
, druvorna tillÔts mogkas och sorteras fÎr
Îjligt pÔ Ôret.
kÌnde vinmakaren
Rolland engageklingen. Under hans
makarna Gervoson
i nÌra samarbete med
Patrick Grenet och
rick Mëraz.

l Bocksbeutelflaskan fortsÌtter att
vara mÌrkesskyddad, enligt beslut
av EU-kommissionen. Det innebÌr
att den platta och runda flaskan kan
anvÌndas endast av vinproducenter
i Franken och vissa delar av Baden
(bÔda distrikten i sÎdraTyskland).
Det hittills tioÔriga skyddet var pÔ
vÌg att upphÌvas men Ìr nu fÎrlÌngt.
Ett trevligt torrt vitt vin i bocksbeutelflaska Ìr Stettener Stein Silvaner Kabinett, Nr 6058, pris 69 kr.
Det har en generÎs och fruktig smak
med inslag av mineral.

Nya viner fick
berÎm i pressen
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pÔ traditionellt sÌtt
varsam hand, samtimodernikompleta ekfat som moderna,

Det hÌr Ìr Granqvist Vinagentur
l Samtliga medarbetare vid Granqvist Vinagentur samlades i Tidaholm
i augusti i samband med en provning
av nya viner. StÔende fr v: Lennart
Granqvist, Jan Crafoord, Dan-Axel
Flach och Lennart Grimsholm. Sittande fr v: Lise-Lotte Larsson, Johan
Granqvist, Leine GÔvertsson och
Ing-Marie Mildton Persson.

I vanlig ordning medverkar Granqvist Vinagentur vid flera av hÎstens
mÌssor. FÎrst ut Ìr Dagens HushÔll i
GÎteborg 27^30 september. Sedan
fÎljer Chateau Grand Cru i Sundsvall
20^21 oktober och Det goda kÎket i
Stockholm 9^11 november. PÔ samtliga mÌssor fÔr besÎkarna tillfÌlle att
prova ett urval av Granqvists viner.

BILDER : MIKAEL LJUNGSTRÚM

l Australiensiska Kelly's Promise,
en av Granqvists vinnyheter i juni,
fick bra kritik av vinskribenterna.
SÔ bra att det sÔldes slut pÔ nÔgra
veckor. Nu ska vinet, av ÔrgÔng 1999,
finnas pÔ plats igen hos Systembolaget. Nr 16347, pris 69 kronor.
BerÎm fick Ìven det vita torra
Gentle Hills (Nr 6274, pris 59 kronor), frÔn Tyskland och det halvtorra
Elfenhof Nova (Nr 12997, pris 59
kronor) frÔn Ústerrike. Rieslingvinet
Gentle Hills passar bra till fisk- och
skaldjur och lÌttare kÎttrÌtter. Elfenhof Nova, gjort av druvan Rivaner,
kan avnjutas pÔ egen hand eller till
lÌtta sallader, skaldjur samt fisk i
sÔser med viss sÎtma.

LLA METODER

et tid att fÔ fram vin i
fem Ôr kan gÔ innan
pÔ Larrivet-Hautkan, beroende pÔ
agras i upp till Ôtta Ôr
fÎrsÌljning.
importeras av Grani Systembolagets
Nu sÌljs ÔrgÔng 1998
kr). Enligt Anders RÎtagens Industri, Ìr vilut bÌsta i prisklassen
inte minst fÎr dig som
september 2001
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Larrivet-Haut-Brion

ritif.

''Nobelslottet'' ¢ck nytt liv efter lÔng dvala

C

hristine och Philippe Gervoson
har pÔ drygt ett decennium gjort
Chateau Larrivet-Haut-Brion till
ett av de mest intressanta vinslotten i Pessac-Lëognan i Bordeaux.
Vid fjolÔrets Nobelmiddag i Stadshuset
i Stockholm var det deras rÎda vin, ÔrgÔng
1996, som serverades till huvudrÌtten;
vildand med kantarellstuvning. Vinet
blev mycket uppskattat, inte minst av
kung Carl Gustaf som efterÔt bestÌllde
hem fyra lÔdor till Drottningholms Slott.
Chateau Larrivet-Haut-Brion hade sin
fÎrsta storhetstid i slutet av 1800-talet.
DÔ omfattade godset 125 hektar mark, av
vilka 50 anvÌndes fÎr vinodling. Vinproduktionen minskades kraftigt under depressionsÔren pÔ 1930-talet och bedrevs
sedan i liten skala.
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TRADITIONELLA METODER

PERFEKT MARK FÚR DRUVOR
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MÔlet Ìr nu att slottet Ôter ska klassas
som Grand Cru, det vill sÌga den hÎgsta
kvalitetsklassen enligt den franska vinlagen. FÎr familjen Gervoson har det hela
tiden varit viktigt att arbeta strikt enligt
de metoder som de Grand Cru-klassade
vinhusen mÔste fÎlja. Bland annat hÔlls
skÎrdeuttaget nere, druvorna tillÔts mogna fullt ut, de plockas och sorteras fÎr
hand sÔ sent som mÎjligt pÔ Ôret.
Sedan 1995 Ìr den kÌnde vinmakaren
och Înologen Michel Rolland engagerad i kvalitetsutvecklingen. Under hans
Îverinseende leder makarna Gervoson
arbetet pÔ slottet i nÌra samarbete med
produktionschefen Patrick Grenet och
kÌllarmÌstaren Patrick Mëraz.

Regionen Pessac-Lëognan, strax sÎder om
staden Bordeaux, ingÔr i Gravesdistriktet,
vars jordar mest bestÔr av filtrerande flodkisel. MarkfÎrhÔllandena Ìr perfekta fÎr
vinodling och den kalkrika kiseln gÎr att
jorden drÌneras pÔ ett sÌtt som passar
vinrankorna mycket bra. Faktum Ìr att
det endast Ìr vinrankor som trivs bra pÔ
de ofruktsamma jordarna.
Graves anses ha mycket aromatiska
och smakrika rÎda viner och de bÌsta torra
vita vinerna i Bordeaux. Kommunerna i
norra Pessac-Lëognan Ìr egen appellation,
det vill sÌga ett vinomrÔde i hÎgsta kvalitetsklassen, sedan 1986.
Efter att i flera Ôr ha letat efter en passande egendom i trakten kunde Philippe
Gervosons far i slutet av 1980-talet kÎpa

Christine Gervoson driver Larrivet-HautBrion tillsammans med maken Philippe.
16 hektar av Larrivet-Haut-Brion. Men
det var endast vinodlingar, slottet ingick
inte i kÎpet. Efter nÔgot Ôr blev sÔvÌl slott
som ekonomibyggnader till salu och dÔ
tog familjen Gervoson Îver och kunde
starta arbetet med att fÎrvandla LarrivetHaut-Brion till ett vinslott av hÎgsta klass.
I dag omfattar druvodlingarna Ôterigen cirka 50 hektar och Ôrligen produceras cirka 200.000 flaskor rÎtt och 50.000
flaskor vitt vin. De viktigaste druvorna
Ìr Sauvignon, Cabernet Sauvignon, Merlot
och Sëmillon.

Vinodlingarna skÎts pÔ traditionellt sÌtt
och fÎrnyas med varsam hand, samtidigt som produktionslokalerna moderniserats och lagringsutrymmena kompletterats med sÔvÌl nya ekfat som moderna,
rostfria stÔltankar.
Som bekant tar det tid att fÔ fram vin i
toppklass ^ upp till fem Ôr kan gÔ innan
ett vitt vin provsmakas pÔ Larrivet-HautBrion. De rÎda vinerna kan, beroende pÔ
skÎrdekvaliteten, lagras i upp till Ôtta Ôr
innan de slÌpps till fÎrsÌljning.
Nobelvinet, som importeras av Granqvist Vinagentur, ingÔr i Systembolagets
ordinarie sortiment. Nu sÌljs ÔrgÔng 1998
(Nr 3358, pris 309 kr). Enligt Anders RÎttorp, vinskribent i Dagens Industri, Ìr vinet ett av de absolut bÌsta i prisklassen
300 ^1.000 kronor, inte minst fÎr dig som
sÎker viner till vinkÌllaren.
vinfo l september 2001
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FÎrenade sjukhus
i Ìldsta vinkÌllaren

A

tt dricka vin mÔr man bra av,
det kÌnner de flesta till. Vill
man mÔ Ìnnu bÌttre kan man
dricka viner frÔn Vereinigte
Hospitien i Trier i Tyskland. DÌr gÔr alla
intÌkter till vÌlgÎrande ÌndamÔl!
Det var Napoleon som i bÎrjan av 1800talet samlade det dÔ franskaTriers spridda
vÌlgÎrenhetsinrÌttningar under en organisation.Tidigare var det kloster som drev
vÌlgÎrenheten men de hade sekulariserats
och fÎrstatligats. Nu bestÌmdes att inrÌttningarna skulle samlas i en gemensam
stiftelse med det gamla klostret St. Irminen
som samlingspunkt.
St. Irminen blev ett gratis sjukhus med
600 bÌddar, finansierat av Stiftelsen. Betydande vinarealer ingick ocksÔ i Ìgorna,
sÔ Vereinigte Hospitien (FÎrenade sjukhusen) blev dÌrmed en av de stÎrre vinproducenterna i Mosel-Saar-Ruwer. De
i dag ÔterstÔende 25 hektaren vinfÌlt
ligger spridda frÔn Piesport i norr ner till
Serriger Schloss Saarfelser vid grÌnsen
till Luxemburg. Tillsammans producerar
de Ôrligen cirka 150.000 liter vin.
En stor del av produktionen, omkring
40 procent, exporteras. FÎrutom Sverige
Ìr USA och Japan betydande marknader.
Vinet, huvudsakligen Riesling, lagras
i ekfat i Tysklands Ìldsta vinkÌllare, som
har anor Ìnda frÔn romartiden. PÔ platsen
byggde kejsar Konstantin Ôr 330 e.Kr.

den stÎrsta lagerbyggnaden norr om
alperna, dÌr viner sÎderifrÔn lagrades i
amforor och det lokala vinet i trÌfat.
Sedan 1998 Ìr Joachim Arns produktionsansvarig tillsammans med vinmakaren Klaus Schneider, som kom frÔn
Luxemburg 1999. Nu gÎrs en storsatsning
och det unga teamet ska hÎja kvaliteten
ytterligare.
Det finns fler stiftelser av det hÌr slaget
i Europa, den mest kÌnda antagligen
Hospices de Beaune i Bourgogne, Juliusspital och BÏrgerspital i WÏrzburg samt
Nicolausspital i Kues. De trÌffas en gÔng
om Ôret, senast i bÎrjan av sommaren, berÌttar Joachim Arns, nÌr vi senare provar
vinerna i deras trÔnga kundmottagning.
NÌr vi kÎr ut genom porten ser vi
St. Jacob, pilgrimen som gick till Compostella norra i Spanien. I dag finns hans
bild pÔ Vereinigte Hospitiens etiketter.
Granqvist Vinagentur samarbetar sedan bÎrjan av Ôret med Vereinigte Hospitien. I Systembolagets ordinarie sortiment finns Jacobus Riesling Auslese
1990 (Nr 7260, pris 89 kr). Det Ìr halvtorrt/halvsÎtt, har en skimrande gyllengul
fÌrg, stor doft av aprikos och petroleum.
Smaken Ìr rik och vÌlbalanserad med
finstÌmd avslutning. Vinet passar bra
som apëritif, till desserter, blÔ- och grÎnmÎgelostar, patëer och bakverk.
TEXT OCH BILD: CLAES LÚFGREN

Joachim Arns Ìr produktionsansvarig hos Vereinigte Hospitien i Trier. Deras Rieslingviner lagras i stora ekfat i Tysklands Ìldsta vinkÌllare, med anor frÔn romartiden.
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Dr. Faust frÔn Nahe

l Nahe Ìr ett av Tysklands mindre
vinomrÔden. Distriktet ligger mellan Mosel och Rhen i hjÌrtat av fÎrbundslandet Rheinland-Pfalz.
Druvodlingarna ligger pÔ sluttningarna utmed floden Nahe, som
fÎrenar sig med Rhen vid BingerbrÏck, och sidodalarna Alsenz, Glan,
GrÌfen- och Guldenbach.
Med en ÔrsnederbÎrd pÔ 500 mm
Ìr Nahe ett av Tysklands regnfattigaste omrÔden. Antalet soltimmar
brukar vara omkring 1.750 per Ôr ^
ett utmÌrkt klimat fÎr druvor.
Druvodlingarna omfattar cirka
4.600 hektar pÔ de mest skiftande
jordtyper. HÌr finns sÔvÌl grÎnskiffer- och porfyrsteniga sluttningar
som plana sand- och lerjordar.
Odlingarna bÎrjar vid utloppet i
Rhen och fÎljer Nahe omkring fyra
mil i sydvÌstlig riktning.
Riesling Ìr dominerande druva,
fÎljd av MÏller-Thurgau, Kerner,
Silvaner och Sheurebe. NÔgra odlare
satsar numera Ìven pÔ rÎdvinsdruvor som SpÌtburgunder, Portugieser
och Auxerrois.
Granqvist Vinagentur samarbetar
sedan flera Ôr med Weinkellerei Nahetal i Bretzenheim. DÌrifrÔn kommer
den populÌra Dr. Faust Rivaner
Qba, (Nr 5923, pris 59 kronor) som
finns i Systembolagets ordinarie sortiment.Vinet, vars namn lÔnats frÔn
skalden Goethes figur, har en blommig doft med tydlig mineralkaraktÌr,
medelfyllig, frisk smak med inslag
av skiffer och grÎna Ìpplen. Ett idealiskt bordsvin som passar utmÌrkt
till de flesta lÌttare rÌtter.
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ØdelsÎta viner
fÔr pressrosor

F
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l NÌr Dagens Nyheters vinskribent
Bengt-GÎran Kronstam provade
sÎta viner ur Systembolagets ordinarie sortiment fick tre viner frÔn Granqvist Vinagentur mycket bra betyg.
BÌst betyg, 4,5 poÌng av 5 mÎjliga,
fick Chateau Raymond-Lafon 1994
(Nr 4150, pris 211 kronor). Det hÌr
vinet serverades till vaniljglass och
blÔbÌrssorbet med mandelbakelser
vid fÎrra Ôrets Nobelfest.
Úvriga viner frÔn Granqvist som
fick berÎm av Dagens Nyheter var
Chateau Fontebride 1998 (Nr 4113,
pris 199 kronor) och Les Graves
Supërieures de Chateau HautBergeron 1998, (Nr 4133-01, pris
199 kr, resp. 4133-02, pris 64 kr).
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S:t Peter tar
Îver efter Petrus

l Petrus SpÌtlese, det halvtorra vita
vinet frÔn Mosel, (Nr 5838, pris 66 kr)
byter namn till S:t Peter SpÌtlese
under hÎsten. Bytet sker efter att det
vÌlkÌnda Chateau Pëtrus i Pomerol
i Bordeaux protesterat mot att moselvinet har haft ett snarlikt namn.
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Malbec

Ny medarbetare
hos Granqvist

l Ing-Marie Mildton Persson
(bilden) Ìr ny medarbetare hos
Granqvist Vinagentur i Tidaholm. Hon hÔller i kontakten
med grossister inom Sverige,
men arbetar Ìven med ekonomi och administration.
Ing-Marie Ìr 37 Ôr och tvÔbarnsmor. Hon har i flera Ôr
arbetat pÔ ett grossistfÎretag i
SkÎvde, men har de senaste
Ôren drivit servicebutik i Tidaholm. Favorit i glaset Ìr halvtorrt vin frÔn Tyskland, till
exempel Dr. Faust Rivaner.

Bodegas Alta Vistas vinodlingar i
Mendoza i Argentina Ìr Malbec
den vanligaste druvan. Malbec ^
som anses vara en av de bÌsta
rÎdvinsdruvorna ^ Ìr ocksÔ en av de tre
mest odlade druvorna i hela landet och
tÌcker i dag omkring 30.000 hektar.
Enligt den vÌlrenommerade franske
Înologen Michel Rolland finns det inget
land som fÔr fram sÔ bra Malbecviner
som just Argentina. Kombinationen av
rÌtt jordmÔn och klimat gÎr att vinet blir
mycket bÌttre dÌr Ìn nÔgon annanstans.
Malbec finns Ìven i Îvriga Latinamerika, Nordamerika, Australien och i
Europa, men dÔ under andra namn. I
Bordeaux heter den beroende pÔ omrÔde
Cot, Noir de Pressac, Mëdoc Noir eller
Auxerrois. I andra franska vinomrÔden
kan den dyka upp som Cahors, Pied
Rouge, Jacobain eller Grifforin.
Den vackert mÎrkblÔ druvan ger ett intensivt vin med en mycket mÎrk fÌrg som
pÔminner om svart vinbÌrssaft. Doften
Ìr oftast stor och fruktig med inslag av lakrits, cedertrÌ, choklad och just svarta
vinbÌr, ibland Ìven bjÎrnbÌr, mÎrka kÎrsbÌr, blÔbÌr och tobak. Smaken Ìr ung och
oftast lite eldig med bra lÌngd och lÔg syra.
Ofta blandas Malbec med andra viner,
mest Merlot och Cabernet Sauvignon.
Ett Malbecvin, som Ôldras utmÌrkt och

kan lagras i flera Ôr, passar utomordentligt
bra till de flesta kÎttrÌtter, anka/gÔs, starka hÔrdostar och mustiga hÎstgrytor.
Bodegas Alta Vista levererar fÎr nÌrvarande tvÔ Malbecviner till Sverige.
Alta Vista Malbec 1999, pris 69 kronor
(Nr 6518) och Alta Vista Alto 1998, pris
348 kronor (Nr 6598). Det sistnÌmda
bestÔr till 80 procent av Malbec och till
20 procent av Cabernet Sauvignon.

FÎrslag till vinprovning:
Fyra viner frÔn fyra lÌnder

l Prova gÌrna fÎljande fyra rÎda viner,
som pÔminner om varandra men som vid
nÌrmare bekantskap visar sig vara mycket olika . De Ìr framstÌllda av fyra olika
druvor (varav en Ìr Malbec) och kommer
frÔn fyra olika lÌnder. Alla finns i Systembolagets ordinarie sortiment.
Alta Vista Malbec 1999. Nr 6518, pris
69 kr. Redan presenterad i texten ovan.
Castillo de Almansa Reserva, 1996.
Nr 22692, pris 69 kr. Druva: Tempranillo.
Land: Spanien.
Portal Real Gran Reserva 1999. Nr
16564, pris 69 kr. Druva: Cabernet Sauvignon. Land: Chile.
Kelly's Promise 2000. Nr 16347, pris
69 kr. Druvor: 57 procent Grenache, 43
procent Mourvedre. Land: Australien.
vinfo l september 2001
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Nyheter i din Systembutik

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

Chasse-Spleen

Edonia Syrah

Rhapsody in Blue

Gregorius Bianco

Nr 3383

Nr 7268

Haut-Medoc, Frankrike 1998
Pris 245 kronor/SÌljstart 3 september
Fyllighet A StrÌvhet 7 Fruktsyra 7

Rheinhessen, Tyskland 1999
Pris 59 kronor/SÌljstart 3 september
Fyllighet 6 SÎtma 6 Fruktsyra 6

Chateau Chasse-Spleen

l Ett rÎtt medelfylligt vin frÔn Chateau
Chasse-Spleen i Haut-Mëdoc i Bordeaux i
Frankrike. Det har en djupt rÎd fÌrg, ¢nstÌmd doft med inslag av bÌr och vanilj.
VÌlbalanserad, lÔng smak med friska tanniner. Passar bra till kraftiga kÎttrÌtter,
de £esta viltrÌtter samt starka hÔrdostar.
LÌmplig dricktemperatur: 18 grader. Vinet Ìr framstÌllt av 70 procent Cabernet
Sauvignon och 30 procent Merlot.
Chasse-Spleen Ìr det ledande vinslottet
i Moulis-en-Mëdoc. Tillverkningen sker
enligt gamla metoder, bland annat klaras
vinet med Ìggvitor. Vinet var berÎmt
redan i bÎrjan av 1800-talet och var den
engelske skalden Lord Byrons favoritvin.

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Weinkellerei
Geschwister Immig. Det har en ljusgul fÌrg,
doft av mineral med inslag av petroleum.
LÌtt, fruktig smak med inslag av citrusfrukter. Passar bra till ¢sk och skaldjur,
lÌttare kÎttrÌtter, sallader samt pasta.
LÌmplig dricktemperatur: 10^12 grader.
Vinet, som har framstÌllts pÔ Kernerdruvor som vuxit i Rheinhessen men som
sedan tappats pÔ £aska i Zell vid Mosel,
heter egentligen S:t Johanner QbA. Allt
£er tyska viner fÔr fantasinamn och sÌljs
i fÌrgglada £askor med poppiga etiketter.

l Ett torrt vitt vin frÔn Winzer Krems i
Ústerrike. Det har en gul fÌrg med grÎna
inslag, frisk och aromatisk doft. Smaken
Ìr fruktig och frÌsch med inslag av mineral och frukt. Passar bra till lÌttare kÎttrÌtter, skaldjur, ¢sk samt sallader. LÌmplig dricktemperatur: 10^12 grader.
Winzer Krems Ìr Ústerrikes stÎrsta och
Ìldsta vinkooperativ. FÎregÔngaren till
dagens kooperativ ^ Hauerinnung Krems
und Stein ^ grundades redan 1447.
GrÏner Veltliner Ìr Ústerrikes ledande
vitvinsdruva. Den tÌcker omkring 65 procent av den totala odlingsarealen.

Nr 22460

Edonia Syrah

l RÎtt medelfylligt vin frÔn Hoopenburg
Winery i Stellenbosch i Sydafrika. FÌrgen
Ìr djupt rÎd, doften ¢nstÌmd och fruktig med inslag av fatkaraktÌr. Smaken Ìr
koncentrerad, fruktig, lÔng och harmonisk med viss kryddighet. Passar bra till
vilt, kraftiga kÎttrÌtter, grillat samt starka
ostar. Dricktemperatur: 18^20 grader.
I omrÔdet runt staden Stellenbosch ligger de £esta av Sydafrikas bÌsta vingÔrdar.
Namnet kommer frÔn Simon van der Stel,
den hollÌndske guvernÎr som upptÌckte
den bÎrdiga dalen Ôr 1679.

l Torrt vitt vin frÔn Cantina il Nuraghe i
Mogoro pÔ Sardinien. Ljusgul fÌrg, frisk
doft med inslag av frukt. Ungdomlig, frisk
smak med viss lÌngd. Passar bra till ¢sk
och skaldjur, ljust kÎtt, sallader samt som
apëritif. Dricktemperatur: 6 ^8 grader.
Vinet framstÌlls av Nuragis, en druva
som vuxit i Ôrhundraden pÔ Sardinien.
Nuragerna, det folkslag som levde pÔ În
under bronsÔldern, har givit druvan sitt
namn. Deras efterlÌmnade Nuraghi, stora
stenmonument, ¢nns fortfarande kvar.
Det ¢nns 60.000 vinodlare pÔ Sardinien. Vanliga vita druvor Ìr, fÎrutom Nuragis,Vernaccia,Vermentino och Moscato.
RÎda: Cannonau, Giri och Monica.
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Nr 2926

Blue River GrÏner Veltliner

Sardinien, Italien 2000
Pris 69 kronor/SÌljstart 3 september
Fyllighet 6 SÎtma 2 Fruktsyra 6

Stellenbosch, Sydafrika 2000
Pris 138 kronor/SÌljstart 3 september
Fyllighet A StrÌvhet 7 Fruktsyra 8

This One

Rhapsody in Blue

Gregorius Bianco

Nr 22093

Blue River

Kremstal, Ústerrike 2000
Pris 59 kronor/SÌljstart 3 september
Fyllighet 7 SÎtma 2 Fruktsyra 6

Nr 6278

This One (white)

Nahe/Tyskland 1999
Pris 49 kronor/SÌljstart 1 oktober
Fyllighet 6 SÎtma 5 Fruktsyra 6
l Ett halvtorrt vitt vin frÔn GrÌ£ich von
Hohenthal'sche Weinkellerei i Odernheim i
Tyskland. Det har en ljusgul fÌrg, ¢nstÌmd doft med inslag av exotiska frukter
och petroleum. Frisk smak med ¢n syra
och inslag av citrus. Passar ¢nt till kryddiga, lÌtta matrÌtter, sallader, ¢sk och
skaldjur. LÌmplig dricktemperatur: 10^
12 grader.
Vinet, vars namn egentligen Ìr Kirschrother Wildgrafenberg, fÎljer trenden med
tyska viner som ges fantasinamn och vars
£askor fÎrses med klatschiga etiketter. Ett
annat vin frÔn samma vinhus Ìr Gentle
Hills (Nr 6274, pris 59 kronor).

l FrÔn vÌlkÌnda Winzerverein Deidesheim i Pfalz i Tyskland
kommer den torra vita Riesling SpÌtlese Harmonie Dry. Vinet,
som har en elegant Rieslingdoft och en lÔng, ¢nstÌmd smak
med bra balans, passar utmÌrkt till ¢sk- och skaldjursrÌtter, kalv,
fÔgel, pasta och grÎnsallad. (Nr 6255, pris 68 kr).

l JodÔ, visst ¢nns det vita Rioja-viner. Ett bra exempel Ìr Vin¬a
Armentina Blanco 1999/2000 frÔn Armentia y Madrazo i Haro,
Riojadistriktets centralort. Vinet framstÌlls av druvorna Viura
och Malvasia och passar bra till ¢sk- och skaldjur, pasta, sallad
samt vitmÎgelostar. (Nr 12794, pris 59 kr).
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l AKTUELLT

Muscadet

Ciao Rosso

Edo

Nr 3383

Chateau C

Haut-Medoc, Frankrike 19
Pris 245 kronor/SÌljstart 3
Fyllighet A StrÌvhet 7
l Ett rÎtt medelfylligt vi
Chasse-Spleen i Haut-Më
Frankrike. Det har en dj
stÌmd doft med inslag av
VÌlbalanserad, lÔng smak
niner. Passar bra till kraf
de £esta viltrÌtter samt s
LÌmplig dricktemperatur:
net Ìr framstÌllt av 70 p
Sauvignon och 30 procent
Chasse-Spleen Ìr det
i Moulis-en-Mëdoc. Tillv
enligt gamla metoder, bl
vinet med Ìggvitor. V
redan i bÎrjan av 1800
engelske skalden Lord By
Nr 22093

Edonia Syrah

Stellenbosch, Sydafrika 20
Pris 138 kronor/SÌljstart 3
Fyllighet A StrÌvhet 7
l RÎtt medelfylligt vin fr
Winery i Stellenbosch i Sy
Ìr djupt rÎd, doften ¢
tig med inslag av fatkarak
koncentrerad, fruktig, lÔn
nisk med viss kryddighet.
vilt, kraftiga kÎttrÌtter, g
ostar. Dricktemperatur: 18
I omrÔdet runt staden
ger de £esta av Sydafrikas b
Namnet kommer frÔn
den hollÌndske guvernÎr
den bÎrdiga dalen Ôr 1679.
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Klostor Liebfraumilch

Nr 22162

Nr 5870

Muscadet/Loire, Frankrike 1999
Pris 66 kronor/SÌljstart 1 oktober
Fyllighet 8 SÎtma 2 Fruktsyra 5

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland 1999
Pris 59 kronor/SÌljstart 1 oktober
Fyllighet 6 SÎtma 7 Fruktsyra 6

Muscadet Armand Laforet

Chasse-Spleen

Silver Slate

Gewurztraminer

Honorë de Berticot

Nr 22168

Silver Slate Riesling

Gewurztraminer

l Ett torrt vitt vin frÔn Armand Laforet i
Vallet i Loiredalen i Frankrike. FÌrgen Ìr
gul med grÎna inslag, doften frisk och
aromatisk, smaken ¢nstÌmd och ren med
inslag av citrusfrukter och grÎna Ìpplen.
Passar mycket bra till kryddiga, exotiska
rÌtter, men Ìven till ¢sk, skaldjur och sallader. Dricktemperatur: 7^9 grader.
Vinet framstÌlls av Melon de Bourgogne,
den vanligaste druvan i Muscadet, eller
Pays Nantais, som omrÔdet sydost om
staden Nantes egentligen heter. Vinerna i
Muscadet Ìr den enda vintyp i Frankrike
som fÔr buteljeras sur lie, det vill sÌga de
¢ltreras inte innan de tappas pÔ £aska.

l Halvtorrt vitt vin frÔn Moselgoldkellerei
i Zell i Moseldalen. Det har en ljusgul
fÌrg, frisk doft med inslag av citrusfrukter
och petroleum. Smaken Ìr frÌsch och
fruktig med viss lÌngd. Passar bra som
pratvin, till ¢sk- och skaldjursrÌtter samt
pastasallader. LÌmplig dricktemperatur:
10 ^12 grader.
PÔ den fantasifullt utstansade etiketten
avbildas Devonski¡er, som bokstavligen
utgÎr grunden till vinodlingen vid Îvre
delen av Mosel. De £esta vinodlingarna
ligger pÔ mark som bestÔr av ski¡er.
Moselgoldkellerei Ìr ett dotterbolag till
Friederich WeingÏter.

l Halvtorrt vitt vin, pÔ grÌnsen till torrt,
frÔn Les Vignerons Reunis i Kientzheim i
Alsace. Det har en ¢n gul fÌrg med grÎnskimrande ton. Doften Ìr blommig, kryddig och aromatisk. Fruktig och frisk smak
med ¢nstÌmd avslutning. Passar bra som
apëritif, till kryddiga och asiatiska rÌtter,
starka hÔrd- och mjukostar. LÌmplig
dricktemperatur: 10^12 grader.
LesVignerons Reunis Ìr ett dotterbolag
till Cave Vinicole Kientzheim-Kaysersberg,
det ledande vinkooperativet i Haut-Rhin,
hjÌrtat av Alsace. De 150 medlemsbÎndernas vinodlingar ¢nns i Ammerschwir,
Kientzheim och Kaysersberg.

Nr 32421

Nr 5829

Nr 3492

Piemonte, Italien 2000
Pris 56 kronor/SÌljstart 1 oktober
Fyllighet 7 StrÌvhet 6 Fruktsyra 5

Nahe, Tyskland 2000
Pris 49 kronor/SÌljstart 5 november
Fyllighet 7 SÎtma 6 Fruktsyra 6

Ciao Rosso

l RÎtt medelfylligt vin frÔn San Orsola/
Fratelli Martini Secondo Luigi i Cossano
Belbo i norra Italien. Det har en glimrande, kÎrsbÌrsrÎd fÌrg och en fruktig doft
med inslag av bÌr. Smaken Ìr fruktig och
vÌlbalanserad med viss lÌngd. Passar utmÌrkt till pasta, grillat kÎtt och sallader.
LÌmplig dricktemperatur: 16 ^18 grader.
San Orsola/Fratelli Martini Ìr en av de
stÎrsta vinproducenterna i Italien ^ deras
lagringskapacitet Ìr hÌpnadsvÌckande
35.000.000 liter. FÎretaget grundades i
slutet av 1940-talet av brÎderna Secondo
och Luigi Martini. I dag drivs verksamheten av deras sÎner Gianno och Piero.

Alsace, Frankrike 1999
Pris 87 kronor/SÌljstart 5 november
Fyllighet 8 SÎtma 4 Fruktsyra 6

Klostor Liebfraumilch

Honorë de Berticot Rouge

l Halvtorrt vitt vin frÔn Kloster Ruppertsberg Kellerei i Nahe i Tyskland. Det har
en frÌsch och fruktig doft, relativt lÔng
smak med bra syra. Passar bra som sÌllskapsvin, till kryddiga, exotiska rÌtter
samt skaldjur och sallader. LÌmplig
dricktemperatur: 10^12 grader.
Den klassiska tyska vintypen, som frÔn
bÎrjan framstÌlldes pÔ druvor som vuxit
i nÌrheten av Liebfrauenkirche i Worms,
bestÔr traditionsenligt av fyra druvsorter:
Riesling, Kerner, MÏller-Thurgau och Silvaner. Namnet Liebfraumilch fÔr endast
anvÌndas pÔ viner frÔn distrikten Rheinhessen, Nahe, Pfalz och Rheingau.

l RÎtt medelfylligt vin frÔn Honorë de Berticot i distriktet Plantë an Lot-et-Garonne
i Cotes de Duras i sydvÌstra Frankrike.
Det har en rubinrÎd fÌrg, doften Ìr bÌrig
och Îrtig med inslag av mÎrka bÌr. Smaken Ìr fruktig och mjuk med mjuka tanniner och bra avslutning. Passar bra till
mÎrkt kÎtt, viltrÌtter, exotiska kryddstarka rÌtter samt lagrade hÔrdostar. LÌmplig
dricktemperatur: 16^18 grader.
Vinet bestÔr till 60 procent av Merlot
och 40 procent av Cabernet Sauvignon/Cabernet Franc. Det Ìr speciellt utvalt av vinhandlaren Eric Magnant, en av Granqvists
samarbetspartner i Bordeaux.

Harmonisk Riesling frÔn Pfalz

l FrÔn vÌlkÌnda Winzerverein Deidesheim i Pfalz i Tyskland
kommer den torra vita Riesling SpÌtlese Harmonie Dry. Vinet,
som har en elegant Rieslingdoft och en lÔng, ¢nstÌmd smak
med bra balans, passar utmÌrkt till ¢sk- och skaldjursrÌtter, kalv,
fÔgel, pasta och grÎnsallad. (Nr 6255, pris 68 kr).

Cotes de Duras, Frankrike 1999
Pris 68 kronor/SÌljstart 5 november
Fyllighet 7 StrÌvhet 5

Torrt vitt vin frÔn Rioja

l JodÔ, visst ¢nns det vita Rioja-viner. Ett bra exempel Ìr Vin¬a
Armentina Blanco 1999/2000 frÔn Armentia y Madrazo i Haro,
Riojadistriktets centralort. Vinet framstÌlls av druvorna Viura
och Malvasia och passar bra till ¢sk- och skaldjur, pasta, sallad
samt vitmÎgelostar. (Nr 12794, pris 59 kr).
vinfo l september 2001

7

Black Cyan Magenta Yellow

Printed on Monday 10th September 2001 at 15:19:15

B

GRANQVIST
BETALAR
PORTOT

BEGRØNSAD
EFTERSØNDNING
Vid definitiv eftersÌndning
ÔtersÌnds fÎrsÌndelsen
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l MAT OCH VIN
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vinfo
En tidskrift frÔn
Granqvist Vinagentur
GamlaTorget 6
522 31 Tidaholm
Ansvarig utgivare:
Lennart Granqvist
lennart.granqvist
@granqvist-vin.se

Med
smak
frÔn

RedaktÎr:
Per-Olof Larsson
p-o.larsson@koncis.se

l Johan Lindqvist, kÎksmÌstare pÔ nystartade Restaurang Spring i Stockholm,
svarar fÎr receptet i Vinfo
den hÌr gÔngen. Spring serverar utomeuropeiska rÌtter, med tyngdpunkten pÔ
nordafrikanskt, sydamerikanskt och asiatiskt kÎk.
Vinlistan har samma inriktning, vinerna som serveras
kommer till exempel frÔn
Sydafrika, USA, Argentina,
Chile och Nya Zeeland.
Den rÌtt som Vinfo presenterar finns pÔ menyn
hos Spring under hÎsten.

Mandel- och russinglacerad lammytterfilë
lamm
600 gram

glasyr
1 finhackad schalottenlÎk,
1 finhackad vitlÎksklyfta,
3 urkÌrnade och hackade

dadlar, 1 msk finhackade
russin, 2 msk finhackade
rostade mandlar, 2 dl torrt
vitt vin (till exempel Gentle
Hills, Nr 6274, pris 59 kr),
1 msk olivolja, 1 msk
finhackad bladpersilja

tillagning
FrÌs schalottenlÎk och vitlÎk mjuka i olja.TillsÌtt dadlar, russin och vin. Koka
ihop till marmeladkonsistens. Smaka av med salt.
Bryn lammytterfilën snabbt
i het stekpanna. LÌgg den
sedan i ugnsfast form och
pensla Îver glasyren i ett
tjockt lager. Stek fÌrdigt i
ugn, cirka 6 minuter i 175
grader. LÔt filën vila cirka
5 minuter, rulla den sedan i
rostad mandel och persilja.
SkÌr dÌrefter upp den i 3
centimeter stora bitar.
Servera gÌrna med CousCous och sallad gjord av
apelsin och fÌnkÔl.

Tryckt i Huskvarna 2001
av NRS Tryckeri AB

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

Viner som passar

Smakrika rÎda viner passar
bra till den hÌr rÌtten. HÌr
fÎljer nÔgra fÎrslag. Samtliga viner ingÔr i Systembolagets ordinarie sortiment.
Alta Vista Malbec 1999.
Nr 6518, pris 69 kr. (LÌs mer
om Malbec pÔ sidan 5.)
Kelly's Promise 2000.
Land: Australien. Druvor:
Grenache och Mourvedre.
Nr 16347, pris 69 kr.
Vasco da Gama Garrafeira 1992. Land: Portugal.
Druvor: Touriga Nacional,
Alfrocheiro Preto m fl. Nr
2546, pris 69 kr.
Portal Real Gran Reserva 1999. Land: Chile. Druva: Cabernet Sauvignon.
Nr 16564, pris 69 kr.
Ett torrt vitt vin frÔn
Tyskland passar ocksÔ bra:
Riesling SpÌtlese Harmonie Dry. Nr 6255, pris 68 kr.
Smaklig mÔltid!

Internetadresser:
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
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