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Deidesheim
Ôrets vinby

l Bruno KlÏpfel, vinmakare pÔ det
vÌlkÌnda vinkooperativet i Deidesheim, rÌknar med att fÔ guida runt
mÔnga besÎkare frÔn Sverige i sina
vinkÌllare framÎver. MunskÌnkarna
har nÌmligen utsett den idylliska
orten Deidesheim i Pfalz i Tyskland
till Ôrets vinby 2002.
Se sidan 3

SaffransgÎs
ä la Lindqvist

l Vad sÌgs om saffransbrÌsserad gÎs
med tomattartelette? Det receptet
delar Johan Lindqvist (bilden) med
sig av till Vinfos lÌsare. Han Ìr kÎkschef pÔ Restaurang Spring, som under
hÎsten blivit en av de mest populÌra
krogarna i Stockholm.
Se sidan 8

50 nya toppviner
att bestÌlla hem
l Granqvist Vinagentur lanserar ett 50tal nya viner i Systembolagets bestÌllningssortiment. Bland dem finns ett tiotal portviner frÔn 1958 och framÔt samt
mÔnga spÌnnande viner frÔn exempelvis
Frankrike, Italien, Ústerrike och Chile.

Viner ur bestÌllningssortimentet kan
rekvireras i samtliga 411 Systembutiker
Îver hela Sverige. Det tar omkring en
vecka frÔn bestÌllning till leverans.
LÌs om portvinerna pÔ sidan 4 och om
Îvriga bestÌllningsviner pÔ sidan 7.
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l AKTUELLT

Argentiskt toppvin
till riktigt fyndpris!
l Den 2 januari
sÌnks priset pÔ det
redan prisvÌrda
Alta Vista Malbec
1999 frÔn 69 till
50 kronor. Det Ìr
ett medelfylligt
rÎdvin frÔn Bodegas
Alta Vista i Mendoza i Argentina.
FÌrgen Ìr mÎrkt
rÎd, doften fruktig
med inslag av ceder, lakrits, choklad och svarta vinbÌr. Ung, litet eldig smak med bra
lÌngd och lÌtta tanniner.Vinet passar
bra till kÎttrÌtter, starka hÔrdostar och mustiga grytor. LÌmplig
serveringstemperatur: 18^20 grader.
(Artikelnr 6518.)

PrisvÌrd kvartett
frÔnTyskland
l FrÔn Nahe och Mosel i Tyskland
kommer fyra prisvÌrda vita viner.
Nr 5975, Bacchus 2000, priset Ìr
endast 39 kronor fÎr en helflaska. FÔ
kvalitetsviner pÔ Systembolaget kan
konkurrera med detta lÔga pris.
Nr 6278,This One 1999, pris 49
kronor. En av hÎstens nyheter.
Nr 5923, Dr. Faust Rivaner, pris
58 kronor.Vinet har lÔnat sitt namn
av skalden Goethes romanfigur.
Nr 7237, Granqvist Collection
Riesling SpÌtlese 1999, pris endast
49 kronor fÎr en helflaska. Detta vin
finns kvar endast 2001 ut och fÎrsvinner sedan ur sortimentet.

Gammal snaps blir
som ny ^ efter 50 Ôr
l 1951 brÌndes den sista spriten i brÌnneriet pÔ Annebergs gÔrd. 50 Ôr senare
ÔteruppstÔr Annebergs Korn BrÌnvin ^
tack vare Granqvist Vinagentur.
De sista dropparna i en sparad snapsflaska har analyserats och ligger till grund
fÎr den nygamla snapsen.
Fram till mitten av 1900-talet fanns det
mÔnga brÌnnerier i Sverige ^ Anneberg
hade fem konkurrenter pÔ bara nÔgra mils
avstÔnd. Men nÌr brÌnneri- och alkoholverksamheten fÎrstatligades fÎrÌndrades
fÎrutsÌttningarna. De sista Ôren Anneberg var i drift fick brÌnneriet endast producera den tilldelade kvoten frÔn staten ^
omkring 100 000 liter sprit per Ôr.
^ Mot slutet kom det ocksÔ nya krav
pÔ tillverkningsprocessen som gjorde det
nÌst intill omÎjligt att fortsÌtta, minns
Gunnar Hagman, som var den siste inspektorn pÔ Annebergs gÔrdsbrÌnneri
utanfÎr Tidaholm i VÌstergÎtland.
I dag Ìr han 82 Ôr och har den senaste
tiden tillsammans med sin familj varit engagerad nÌr den nya snapsen tagits fram.
Gunnar Hagman har mÔnga minnen frÔn
brÌnneriet och berÌttar bland annat om
hur leveranserna gick till fÎrr i tiden:
^ Den fÌrdiga rÔspriten fylldes i 500liters trÌfat, som kÎrdes till jÌrnvÌgsstationen i Valstad nÔgra kilometer bort.
DÌr lastades faten pÔ Îppna jÌrnvÌgsvagnar fÎr transport till grossister i GÎteborg.

^ Men, det var mycket svinn i bÎrjan,
jÌrnvÌgspersonalen vÌxlade sÔ vÔrdslÎst
att det blev lÌckage pÔ faten och de var
snabbt framme med krukor och byttor,
berÌttar han. NÌr vi gick Îver till plÔttunnor och tÌckta vagnar fÎrsvann svinnet.

12 centiliter hade sparats
Den sparade snapsflaskan frÔn Anneberg
innehÎll 12 centiliter kornbrÌnnvin.
^ FÎrst tÌnkte vi gÎra en kemisk analys
av innehÔllet, fÎrklarar Lennart Granqvist. Men det visade sig vara svÔrt rent
tekniskt, sÔ det fick bli analys genom att
dofta och smaka istÌllet. Walter Oster,
blender vid det brÌnneri i Moseldalen
som vi anlitar, tog fram flera blandningar
som vi testade och till sist hade vi en smak
som stÌmde bra Îverens med originalet.
Nu finns det 1 200 flaskor Annebergs
Korn BrÌnvin (jo, det stavades sÔ fÎrr)
att kÎpa via Systembolagets bestÌllningssortiment. Flaskan pryds av en etikett,
vars fÎrlaga Ìr den ursprungliga Annebergs-etiketten och flaskan pÔminner om
den som anvÌndes dÔ.
Annebergs Korn BrÌnvin har en ljusgul
fÌrg, typisk doft av sÌd med inslag av
honung. Smaken Ìr rund och mjuk med
stark avslutning. Snapsen passar bra att
dricka till sill, smÎrgÔsbord och traditionella svenska matrÌtter. Nr 80138-02,
pris 209 kronor.
THOMAS HARRYSSON
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Fyndviner, tycker
Allt om Mat
l FÎr 30:e gÔngen har tidskriften Allt om Mat provat alla
viner pÔ Systembolaget ^ 1 576
stycken. Flera viner frÔn Granqvist klassades som fyndviner:
Nr 7228, Dr L Riesling, pris
58 kr.''Ren, frisk och pigg med
god frukt, aningen kartig syra.''
Nr 4133, Chaªteau Haut-Bergeron 1999, pris 116 kr (halvflaska 63 kr). ''LÔng fin smak
med all den ÌdelrÎta man kan
begÌra'', var omdÎmet om detta
prisvÌrda sÎta vita vin.

Tack vare Lennart Granqvist tillverkas nu Annebergs Korn BrÌnvin pÔ nytt ^ efter 50 Ôr.
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l NYHETER

Bruno KlÏpfel (t v) och Gerhard Brandner hos Winzerverein Deidesheim hÌlsar alla hjÌrtligt vÌlkomna till Ôrets vinby 2002.

VÌlkommen till oss!

^ Vi ville lÌra oss mer om intressanta vinorter och det var egentligen den huvudsakliga anledningen till att vi bÎrjade
med utmÌrkelsen Ôrets vinby, sÌger Stig
Toftling. 1993 valde vi den fÎrsta vinbyn
och det var Freinsheim i Pfalz, fÎr Îvrigt
inte lÔngt frÔn Deidesheim.
^ Det hÌr Ìr verkligen trevligt och vi
Îppnar stora famnen fÎr alla svenskar
som kommer att besÎka oss, sÌger Gerhard Brandner och Bruno KlÏpfel, verk-
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unskÌnkarna har valt Deidesheim i Pfalz i Tyskland
till Ôrets vinby 2002. Det Ìr
tionde gÔngen som Sveriges stÎrsta vinsÌllskap vÌljer vinby. Tidigare har till exempel Montalcino i Italien,
Kaysersberg i Alsace i Frankrike, Jerez i
Spanien och Wien i Ústerrike varit MunskÌnkarnas favoritbyar.
^ Deidesheim har ett stort utbud av
viner med mycket hÎg kvalitet, vÌlkÌnda
vingods, hÎg kvalitet pÔ gastronomin och
bra hotell i olika prisklasser, sÌger Stig
Toftling pÔ MunskÌnkarna.
Stig Toftling, som Ìr upphovsman till
valet av Ôrets vinby, Ìr aktiv i MunskÌnkarna sedan drygt 25 Ôr och har stor kunskap om tyska viner. Sedan 1980-talet har
han varit reseledare fÎr ett 60-tal vinresor
till Tyskland och han kommer givetvis att
leda resorna till Deidesheim under Ôret.

in

·

Granqvist samarbetar sedan snart 20
Ôr med Winzerverein Deidesheim och
kooperativet levererar ett flertal uppskattade viner pÔ Systembolaget. Mest bekant
Ìr Forster Mariengarten Riesling, som
finns i hel- och halvflaska samt i treliters
kartong. (Nr 5844, pris 56 kr, 5844-02,
pris 37 kr, 5844-08, pris 199 kr).
Symphony 2000 Ìr det nyaste vinet pÔ
Systemet frÔn Winzerverein. Det har en
elegant, mogen Rieslingdoft och en fyllig,
fruktig smak. (Nr 5814, pris 57 kr).

Har fÔtt Gyllene Glaset
stÌllande direktÎr respektive vinmakare
pÔ Winzerverein Deidesheim, det ledande kooperativet i vinregionen Pfalz.
Stig Toftling har utarbetat ett omfattande veckoprogram fÎr fyra resor under
tiden juni ^ oktober. Det blir bland annat
guidad vandring i Deidesheim, besÎk i
Vinmuseet, besÎk hos de bÌsta vinhusen
i Deidesheim med omnejd, vandringar i
vinbergen och mÎjlighet till kulinariska
upplevelser pÔ nÔgra av Tysklands bÌsta
restauranger. Deidesheimer Hof, fÎr att
nÌmna ett exempel, kan stÔta med hÎga
betyg i de flesta gastronomiska guider.
^ Vi rÌknar med ett 30-tal resenÌrer pÔ
varje resa, sÌger Stig Toftling. Dessutom
fÎrmodar jag att tusentals munskÌnkar
och andra svenska vinturister, till exempel
VinfolÌsare, ocksÔ kommer att besÎka
Deidesheim pÔ egen hand.

Winzerverein Deidesheim, som grundades 1898, producerar i huvudsak vita viner. Riesling Ìr den dominerande druvan
och svarar fÎr nÌstan tre fjÌrdedelar av
produktionen. Av den Ôrliga produktionen pÔ omkring 1,5 miljoner liter exporteras periodvis uppemot 20 procent till
Skandinavien.
FÎr nÔgra Ôr sedan fick kooperativet
ta emot tidskriften Allt om Mat:s utmÌrkelse Gyllene Glaset som belÎning fÎr att
under flera Ôr ha levererat viner av toppkvalitet till den svenska marknaden.
l Deidesheim har en omfattande hemsida
pÔ Internet: www.deidesheim.de. Kooperativets hemsida har fÎljande adress:
www.winzervereindeidesheim.de. FÎr
information om vinresorna, kontakta MunskÌnkarnas kansli, telefon 08-30 10 43.
vinfo l januari 2002
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Tid fÎr portvin!
S

trax utanfÎr Porto, den nÌst stÎrsta staden i Portugal, ligger Vila
Nova de Gaia. HÌr, precis invid
floden Duoro, finns portvinshuset Wiese & Krohn. Ønda sedan de tvÔ
norrmÌnnen (!) Theodor Wiese och
Dankert Krohn grundade fÎretaget 1865
har det producerats och lagrats portvin
hÌr. 1937 tog den portugisiska familjen
Falca¬o Carneiro Îver och i dag drivs
fÎretaget av den andra och tredje generationen. Wiese & Krohn, som har 35 medarbetare, lagrar cirka 5,5 miljoner liter
vin i sina sju kÌllare och sÌljer en tredjedel av denna kvantitet per Ôr.

Druvorna plockas fÎr hand i slutet av
september och transporteras till produktionsanlÌggningen fÎr pressning. Vinsaften hÌlls i tankar och blandas med vinsprit. Dels fÎr att stoppa jÌsningen, dels
fÎr att bevara sÎtman. Fortfarande fottrampas faktiskt en liten del av druvorna
i stora kar av granit.
Portvin Ìr alltid en blandning av olika
druvor och de viktigaste rÎda Ìr Touriga
Nacional, Tinta Roriz, Tinta Barroca, Tinto
Caªo och Tinta Franca. De vita portvinerna
framstÌlls av Malvasia Fina, Gouveio, Rabigato och Cödega.
82 000 kilo druvor per Ôr frÔn familjen
Falca¬o Carneiros odlingar blir sÔ smÔningom Vintage Port, Late bottled Vintage
och Colheita. Colheita Port Ìr den stÎrsta
specialiteten och stoltheten.
^ Colheita betyder ÔrgÔng och Colheita
Port lagras alltid minst sju Ôr i ekfat. Den
har dÌrmed kontakt med luft som tar bort
en del av fruktigheten, vilket till slut ger
ett originellt och helt annorlunda portvin, berÌttar Josë F. Falca¬o Carneiro, en
av Wiese & Krohns delÌgare.
^ Det har den karaktÌristiska mahognyfÌrgen med silkig struktur och smakar
som en blandning av ek, nÎtter och karamell med en vÌldigt komplex bouquet.
Lagringen pÔ fat innebÌr ocksÔ att man
kan spara en Îppnad flaska (vÌl fÎrsluten

MIKAEL LJUNGSTRÚM

Trampningen finns kvar

fÎrstÔs) och ÌndÔ kunna njuta av en helt
frÌsch Colheita flera mÔnader senare.
Hur kommer det sig att Colheita Port
inte Ìr mycket dyrare Ìn exempelvis den
mer traditionella Vintage Port?

HÎga priser pÔ vinauktioner
^ Det Ìr en intressant frÔga, sÌger Josë F.
Falca¬o Carneiro. Antagligen handlar det
om tradition och vana vid en smak. Vintage Port lagras pÔ flaska i tvÔ Ôr innan
fÎrsÌljning och den fruktiga aromen bevaras. Men det innebÌr ocksÔ att bottensedimentet finns kvar i flaskan, vilket gÎr
att den bÎr dekanteras. Dessutom mÔste
hela flaskan drickas ur efter Îppnandet.
Det gÔr inte att spara en Îppnad Vintage
Port mer Ìn ett dygn. ØndÔ sÌljs de pÔ
vinauktioner fÎr betydande summor.
Den Ìldsta Vintage Port som Wiese &
Krohn salufÎr Ìr frÔn 1957 och den yngsta frÔn 1997. Den Ìldsta Colheita Port Ìr
frÔn 1958 och den yngsta frÔn 1991.
Wiese & Krohn exporterar 96 procent
av produktionen. De stÎrsta kÎparna i

Europa Ìr Frankrike, Belgien, Italien,
Holland, Spanien och Storbritannien.
Men Ìven utanfÎr Europa kÎper lÌnder
som Brasilien, USA och Japan.
Nu introducerar Granqvist Vinagentur
tio viner frÔn Wiese & Krohn pÔ Systembolaget. Ett av dem kommer i ordinarie
sortimentet i mars, de Îvriga finns redan
i bestÌllningssortimentet. Det Ìr stor
spÌnnvidd pÔ ÔrgÔngarna ^ frÔn 1958 och
1960 fram till 1997.
^ Det hÌr Ìr ett fint urval av vÔra bÌsta
viner, sÌger Josë F. Falca¬o Carneiro, som
rekommenderar en rumstempererad (cirka 18 grader) Colheita Port efter mÔltiden.Vinet avnjuts till exempel med creme
brÏlë, Ìppelkaka eller grillade kastanjer.
Portvin passar ocksÔ mycket bra till ostar
som Stilton eller den feta, starka portuKARINA NOORK
gisiska Serraosten.
l Portvinernas artikelnummer och priser
finns i den inhÌftade sortimentsfoldern.
Produktblad pÔ respektive vin via fax kan
bestÌllas frÔn Granqvist, tel 0502-148 88.

Druvscannring ska hÎja vinkvaliteten

VinskÎrd i Franken.
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l Kooperativet GWF i Franken i Tyskland tar ett nytt steg mot Ìnnu hÎgre
kvalitet pÔ sina viner. I samband med
hÎstens skÎrd bÎrjade man arbetet
med att bygga upp en databank Îver
druvorna som odlas av kooperativets
medlemsbÎnder. Via sÔ kallad druvscannring tas kvalitetsmÌssiga ''fingeravtyck'' pÔ druvorna, som sedan kan

anvÌndas i det fortsatta kvalitetsarbetet. Bland annat kan kvaliteten pÔ druvorna i Franken bÌttre jÌmfÎras med
druvor i Sydeuropa, vilket inte varit
mÎjligt tidigare.
Stettener Stein Silvaner Ìr ett vÌlkÌnt vin frÔn GWF pÔ Systembolaget.
Det sÌljs i Frankens traditionella bocksbeutelflaska. Nr 6058, pris 66 kr.
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l DRUVKUNSKAP

''

God mat smakar
alltid mer eller mindre
bra med ett gott vin.
Sedan Ìr det inte sÔ
viktigt om det Ìr vitt
eller rÎtt, ungt eller
gammalt. (...) Drick
det du sjÌlv tycker Ìr
godast.

''

BENGT-GÚRAN KRONSTAM,
VINKRITIKER I DAGENS NYHETER
(Vi pÔ Granqvist instÌmmer helt)

RekordhÎgt pris
fÎr rar Riesling

l Vid en av hÎstens vinauktioner i
Bernkastel-Kues i Moseldalen i Tyskland slogs nya prisrekord.Till exempel sÔlde Kloster Eberbach i Rheingau en flaska Steinberger Riesling
Trockenbeerenauslese 1921 fÎr
19 500 D-mark.Totalt drog Kloster
Eberbach in 200 000 D-mark pÔ att
sÌlja viner av Ìldre ÔrgÔngar.
Den som vill avnjuta ett vin frÔn
Kloster Eberbach ^ men i en nÔgot
rimligare prisklass ^ kan med fÎrdel
vÌlja Riesling SpÌtlese 1995. Det Ìr
ungt, smakrikt och mycket friskt med
mineralton och inslag av honung.
Nr 6257, pris 87 kronor.

VÌlgÎrenhetsvin
frÔn Moseldalen

l Jacobus Riesling Auslese 1990
Ìr ett vin som passar utmÌrkt att ge
bort som present. Givaren har en garanterat bra historia att berÌtta vid
ÎverlÌmnandet av flaskan.Vinhuset,
Vereinigte Hospitien i Trier i Tyskland,
Ìr nÌmligen en stiftelse som lÔter
alla intÌkter gÔ till vÌlgÎrande ÌndamÔl. HÌr
finns Ìven vÌrldens
Ìldsta vinkÌllare med
anor frÔn romartiden!
Vinet Ìr halvtorrt/
halvsÎtt med stor doft
av aprikos och petroleum. Smaken Ìr rik
och balanserad med
finstÌmd avslutning.
Passar som apëritif, till
desserter och mÎgelost. (Nr 7260, 87 kr.)

Gewurztram|ner
Ìr kungen av Alsace
H

ade Carl Michael Bellman
mÎjligen diktat om vitt vin
och pimpinella i nÔgon av
sina epistlar, hade han fÎrmodligen sjungit sin lov till Gewurztraminer. Det brukar sÌgas att denna druva
Ìr lÌttast att kÌnna igen av alla vindruvor.
Kanske pÔ grund av den utmÌrkande
kryddigheten och parfymeringen.
GewÏrz Ìr det tyska ordet fÎr krydda
och det stÌmmer perfekt med druvans karaktÌr och bukett.
SlÌktingen Traminer som ger sÔvÌl
rÎda, grÎna som blÔ druvor odlades i
trakterna av staden Tramin i Sydtyrolen
(nuvarande Italien) sÔ tidigt som pÔ
1000-talet och finns i dag spridd Îver
nÌstan hela Europa under olika namn:
Traminer Aromatico i Italien, Clevner,
Christkindltraube, Rotedel, Rotfranke,
Frankisch, Kleinweiner eller Roter Traminer i Tyskland, Roter Nurnberger i
Ústerrike, Tramini i Ungern och Haiden
i Schweiz. Druvan finns Ìven i Australien, Nya Zeeland och USA.

Odlas pÔ 2 500 hektar i Alsace
I Alsace ^ i nordÎstra Frankrike vid grÌnsen mot Tyskland ^ odlas Gewurztraminer mer Ìn nÔgon annanstans. PÔ drygt
2 500 hektar, fÎretrÌdesvis i Haut-RhinomrÔdet vid stÌder som Kaysersberg,

Riquewihr, Ribeauvillë och Turckheim,
odlas de druvor som ger de mÌktigaste
Gewurztraminervinerna.
HÌr fÔr de jÌsa fullt ut till kraftiga och
imponerande viner som doftar sÎtt och
smakar torrt. Det bjuder pÔ en fantastiskt
aromatisk palett med inslag av mysk,
exotiska frukter som lychee och mango,
rosor och petroleum. Smaken Ìr kraftigt
kryddig med bra lÌngd och balanseras
av lÔg syra. Det rikliga fÌrgÌmnet i druvans skal ger ett vin med mellangul ton
som ibland har nyans av persika. HÎg
alkoholhalt, ofta upp till 14 volymprocent, tillsammans med lÔg syra Ìr ocksÔ
kÌnnetecknande fÎr Gewurztraminer.

Bra val Ìven till kÎttrÌtter
En Gewurztraminer passar utmÌrkt till
smakrika Alsacekorvar och den krÌmiga
osten frÔn Munster, men givetvis ocksÔ
till fiskrÌtter, lÌttare kÎttrÌtter, desserter
eller som apëritif.
Granqvist Vinagentur har fÎr nÌrvarande en Gewurztraminer pÔ Systembolaget. Vinet, av ÔrgÔng 1999, kommer
frÔn Cave Vinicole Kientzheim-Kaysersberg
i Alsace. Det har den typiska blommiga
och kryddiga doften, en fruktig och frisk
smak med finstÌmd avslutning. LÌmplig
dricktemperatur: 10 ^12 grader. Nr 22168,
pris 86 kronor.
vinfo l januari 2002
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l AKTUELLT

Nyheter i din Systembutik

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

Riesling Eiswein

Symphony

Nr 5821-02

Trittenheimer AltÌrchen
Riesling Eiswein

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland 2000
Pris 259 kronor/SÌljstart 3 december
Fyllighet B SÎtma B Fruktsyra A
l Ett sÎtt vitt vin frÔn Weingut Hubertushof i Trittenheim i Moseldalen. Det har
en gyllengul fÌrg, stor doft med inslag av
exotiska frukter, aprikos och petroleum.
Smaken Ìr lÔng och ¢nstÌmd, bra balans
mellan sÎtma och syra. Passar bra till
gÔslever, patëer, grÎn- och blÔmÎgelostar,
fÌrsk frukt och de £esta desserter. LÌmplig dricktemperatur: 8 ^10 grader
Druvorna plockades i tio graders kyla
klockan 5 pÔ morgonen den 22 december
2000. De pressades omedelbart och musten ¢ck sedan jÌsa i stÔltank innan vinet
tappades pÔ £aska. FÎr att ett vin ska fÔ
klassi¢ceringen Eiswein mÔste druvorna
ha plockats nÌr det varit sju minusgrader
eller kallare.

Vasco da Gama

Soave

Nr 22169

Minho/Vinho Verde, Portugal 2001
Pris 59 kronor/SÌljstart 4 februari
Fyllighet 6 SÎtma 2 Fruktsyra 6

Alsace, Frankrike 1999
Pris 69 kronor/SÌljstart 4 februari
Fyllighet 7 SÎtma 2 Fruktsyra 6

Vasco da Gama Branco

l Ett torrt vitt vin frÔn Caves Arcos do Rei
i Da¬o i Portugal. Det har en ljust gul fÌrg
och frisk doft med inslag av frukter. Smaken Ìr lÌtt och ungdomlig med inslag av
Ìpplen och citrusfrukter. Passar bra till
skaldjur, ¢sk, sallader och som vÌlkomstdryck. LÌmplig serveringstemperatur: 8^
10 grader. Vineriet ligger i distriktet Da¬ o,
men det hÌr vinet kommer frÔn den nordliga provinsen Minho, vars viner har en
utprÌglad friskhet och ungdomlighet. Ett
Vinho Verde-vin utmÌrks av att det svala
klimatet ger druvor med mycket Ìppelsyra. Det ger en jÌsning som gÎr att vinet
fÔr en lÌtt kolsyrehalt.
Nr 12452

Soave Cossano Belbo

Symphony

l Halvtorrt vitt vin frÔn vÌlbekanta Winzerverein Deidesheim i Pfalz. Det har en ¢n
gyllengul fÌrg, elegant mogen Rieslingdoft med inslag av aprikos och petroleum.
Smaken Ìr rund, fyllig och elegant med
fruktighet, bra syra och ¢nstÌmd avslutning. Passar utmÌrkt till ¢sk, skaldjur,
fÔgel, kalv, pasta, sallader och asiatiska
rÌtter. LÌmplig dricktemperatur: 12^14
grader. LÌs mer om Deidesheim, MunskÌnkarnas Vinby 2002, pÔ sidan 3!

l Halvtorrt vitt vin frÔn Fratelli Martini
Secondo Luigi i Cossano Belbo i Norditalien. Det har en halmgul fÌrg, ¢n doft av
fÌrska frukter och blommor med inslag
av acacia. Smaken Ìr rikhaltig med ¢n
avslutning. Passar utmÌrkt som apëritif,
till soppa, ¢sk, skaldjur, pastarÌtter, Sallad Caprese (tomater, mozarellaost samt
basilika) och kyckling. LÌmplig dricktemperatur: 12^15 grader.
Vinet Ìr framstÌllt av olika varianter av
den klassiska Soavedruvan Garganega,
vilket borgar fÎr en jÌmn kvalitet pÔ vinet,
oavsett ÔrgÔng.

Pfalz, Tyskland 2000
Pris 57 kronor/SÌljstart 3 december
Fyllighet 7 SÎtma 5 Fruktsyra 6
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Cannonau Rosso

Nr 12528

Veneto (Soave), Italien 2000
Pris 59 kronor/SÌljstart 4 februari
Fyllighet 7 SÎtma 2 Fruktsyra 6

Nr 5814

Alsace Pinot Blanc

Alsace Pinot Blanc

l Torrt vitt vin frÔn Les Vignerons Reunis i
Kientzheim i Alsace. Det har en gul fÌrg
med grÎna inslag och en frisk, mineralrik
doft. Smaken Ìr frisk och fruktig med en
blommig ton. Passar bra till ¢sk, skaldjur,
ljust kÎtt och sallader. 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 omkring 150 medlemsbÎndernas vinodlingar Ìr belÌgna pÔ
bergskedjan Vogesernas sluttningar utanfÎr Ammerschwir, Kientzheim och Kaysersberg i nÌrheten av regionhuvudstaden Colmar.
Nr 32428

Cannonau Rosso

Sardinien, Italien 1999
Pris 69 kronor/SÌljstart 4 februari
Fyllighet 9 StrÌvhet 7 Fruktsyra 6
l RÎtt medelfylligt vin frÔn Cantina Vitivinicola Jerzu pÔ Sardinien. Det har en
djupt rÎd fÌrg som pÔminner om kÎrsbÌr,
och en fruktig, druvig doft. Rustik, nÔgot
eldig smak med bra lÌngd. Passar bra till
grillat och stekt kÎtt, mustiga grytor och
lagrade hÔrdostar. LÌmplig serveringstemperatur: 16^18 grader.
Cannonau Ìr tillsammans med Carignano de tvÔ vanligaste rÎda druvsorterna pÔ
Sardinien. Kooperativet Jerzu ligger i
nÌrheten av staden Nouro i Îstra kanten
av Îns mitt.

l AKTUELLT

Granqvist fÎrnyar
bestÌllningssortimentet...

Two Colours

Porto Colheita 1991

Nr 5967

Two Colours Vintage One
Rheinhessen, Tyskland 2001
Pris 57 kronor/SÌljstart 4 mars
Fyllighet 6 SÎtma 6 Fruktsyra 6

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn Weinkellerei
Klaus Schwarz i Zell vid Mosel. Det har
en ljusgul fÌrg med grÎna inslag, fruktig
doft med ton av aprikos och viol. Smaken
Ìr balanserad med inslag av Ìpple och exotiska frukter. Passar bra som sÌllskapsvin
eller till sallader, ¢sk- och skaldjursrÌtter.
Dricktemperatur: 8^10 grader.
Vinet, som fÎr Îvrigt Ìr ett av de fÎrsta
frÔn ÔrgÔng 2001, framstÌlls av druvorna
Silvaner, Rivaner, Kerner och GewÏrztraminer, som skÎrdats i Rheinhessen.
Nr 8187

Porto Colheita 1991

Tras-os-Montes/Porto, Portugal
Pris 179 kronor/SÌljstart 4 mars
Fyllighet 9 SÎtma 9 Fruktsyra 6
l Ett fylligt portvin frÔn Wiese & Krohn i
Porto. Det har en mÎrkt rÎdbrun fÌrg, doft
med ton av nÎtter, russin och ¢kon. SÎt,
fyllig, druvig smak med koncentrerad
frukt. Passar bra till nÎtter, frukt, bakverk
och desserter. Serveringstemperatur: 18^
20 grader. LÌs mer om portvin pÔ sidan 4.

San Fransisco
^ vinet i sÌcken

l FrÔn Cachapoal Valley i Chile
kommer det medelfylliga rÎda San
Fransisco de Mostazal Reserva
Especial 1999. Det Ìr ett vin som
Ìr mycket lÌtt att kÌnna igen pÔ
hyllan i Systembutiken ^ £askan Ìr
nÌmligen fÎrpackad i en jutesÌck.
''SÌckvinet'' har framstÌllts av
Cabernet Sauvignon-druvor, Ìr ekfatslagrat, har en rund, mjuk smak
och passar utmÌrkt till grillrÌtter,
mÎrkt kÎtt, pasta eller som apëritif.
(Nr 26526, 74 kr).

Champagne Ellner

Nr 7569

Champagne Charles El1ner
''Qualitë Extra'' Sec
Champagne, Frankrike
Pris 189 kronor/SÌljstart 4 mars
Fyllighet 8 SÎtma 4 Fruktsyra 7

l Halvtorr champagne frÔn Champagne
Ellner i Epernay. Den har en gul fÌrg
med dragning Ôt guld. Rik doft med inslag
av brÎdton, relativt lÔng smak med bra
balans och ¢n moussering. Passar framfÎr allt till desserter, men Ìven till ostron,
skaldjur och ¢sk samt som apëritif.
LÌmplig dricktemperatur: 10 ^12 grader.
Champagnen Ìr framstÌlld pÔ druvorna
Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Menuieur
som vuxit i Ellners egna odlingar runt om
i Champagne. De odlingar som anses vara
bÌst Ìr de pÔ kullarna utanfÎr Epernay.
Champagnehuset grundades av Charles
Emile Ellner i bÎrjan av 1900-talet, men
det var fÎrst 1972 som fÎretaget registrerades som vineri.
I likhet med de andra champagnehusen
har Ellner sitt sÌte i ett palatsliknande hus
i centrala Epernay. Det byggdes nytt tillsammans med vinkÌllare och pressningsanlÌggning i mitten av 1980-talet. I vinkÌllarna, som har en sammanlagd lÌngd
pÔ tvÔ kilometer, ¢nns lagringskapacitet
fÎr mellan 2,5 och 3 miljoner £askor.

Tre nya viner frÔn
Tinazzi i Verona
l Cantine Tinazzi i Verona i Norditalien
levererar tre nya viner som nu ¢nns i bestÌllningssortimentet pÔ Systembolaget.
Amarone della Valpolicella 1998. Druvorna har torkat i tre mÔnader innan de
pressats. Resultatet Ìr ett fantastiskt vin
med mÎrkrÎd fÌrg, stor doft av russin, tobak och plommon. Nr 84778, pris 239 kr.
Valpolicella Le Due Giare 2000. RubinrÎd fÌrg, ¢nstÌmd doft och smak av kÎrsbÌr och choklad. Nr 84779, pris 89 kr.
Bardolino Le Due Giare 2000. RubinrÎd fÌrg, ¢nstÌmd doft och smak med inslag av skogsbÌr. Nr 84780, pris 89 kr.

l Granqvist Vinagentur fÎrnyar fÎretagets utbud i Systembolagets bestÌllningssortiment. Ett 50-tal nya viner
frÔn £era olika lÌnder lanseras.
Vinerna i bestÌllningssortimentet
presenterar Systembolaget i en separat
katalog som kan hÌmtas utan kostnad
i samtliga butiker.Varor kan bestÌllas
i samtliga Systembutiker och levereras
till butiken efter hÎgst en vecka. De
betalas i samband med hÌmtningen.
Du som gillar vin och Ìnnu inte
har upptÌckt bestÌllningssortimentet
^ ta dig tid att titta igenom katalogen
och se vilka viner som ¢nns dÌr. Du
kommer att bli positivt Îverraskad!
Granqvists nya bestÌllningsviner
presenteras utfÎrligt pÔ hemsidan,
www.granqvist-vin.se. Du som vill
kan dessutom bestÌlla produktblad
pÔ respektive vin och fÔ dem via fax.
Ring Granqvist, telefon 0502-148 88.

Kremser St. Laurent

Chablis 1 Cru Montmains

...med mÔnga
fina viner

l Bland de nya vinerna i bestÌllningssortimentet ¢nns fyra frÔn Winzer
Krems i Ústerrike. Exempelvis Kremser St. Laurent (Nr 84772, pris 109 kr),
som Ìr ett rÎtt medelfylligt vin framstÌllt av en lokal druva med just namnet St. Laurent. Det har en klarrÎd
fÌrg, Ìr fruktigt med inslag av rÎda bÌr
och passar utmÌrkt till lÌtta kÎttrÌtter,
ostar, sallader samt pastarÌtter.
FrÔn Doudet-Naudin i Chablis
kommer ett vin av ÔrgÔng 1998. Det
har en balanserad smak med inslag av
acacia, ananas och honung. Passar
utmÌrkt till ¢sk, skaldjur, fÔgel och
sallader (Nr 84754, pris 178 kr).
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SaffransgÎs

Tryckt i Huskvarna 2001
av NRS Tryckeri AB

med tomattartelette

SaffransbrÌsserad gÎs
med tomattartelette
tomattartelette
8 (plommon)tomater,
1 tsk socker, 1 tsk salt, 2 Ìgg,
100 g mjÎl, 100 g smÎr,
50 g riven Parmesanost

tillagning
KÌrna ur tomaterna och
dela dem i 4 klyftor. Platta
till och lÌgg dem sedan pÔ
en lÌtt oljad plÔt. GrÌdda i
ugn, 1 timme i 100 grader.
Blanda tarteletteingredien-

serna och tryck ut degen i
en ugnsfast form eller plÔt.
Degen ska vara tunn, helst
bara 3 mm. GrÌdda i ugn,
7 minuter i 150 grader.Ta
ut tarteletten och lÌgg pÔ
tomatklyftorna. GrÌdda i
ugn, 10 minuter i 150 grader.
saffransgÎs
600 g gÎsfilë med skinn,
2 msk smÎr, salt, 2 finhackade
schalottenlÎkar, 1 finhackad
vitlÎksklyfta, 4 finhackade
persiljestjÌlkar, 0,5 g saffran,
2 dl kycklingbuljong, 1 dl
vitt vin (till exempel This One,
Nr 6278, pris 49 kr), 1 nypa
socker, 1 finstrimlad chilifrukt,
2 skivade vÔrlÎkar, cirka 20
urkÌrnade och skivade druvor,
3 msk rostade pinjenÎtter
tillagning
Salta gÎsen pÔ kÎttsidan,
bryn den pÔ skinnsidan i
medelhÎg vÌrme.Ta den ur
stekpannan, frÌs dÌrefter
schalottenlÎk, vitlÎk, per-

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

siljestjÌlkar och saffran i
1 minut.TillsÌtt buljong,
vin och socker. Koka ner till
hÌlften, sila av.VÌrm gÎsen
i sÔsen tillsammans med
chili, vÔrlÎk och vindruvor
i cirka 1 minut. Smaka av
med salt. LÌgg upp pÔ tallrik
och strÎ Îver pinjenÎtter.

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

Viner som passar

Smakrika vita viner eller ett
fruktigt, medelfylligt rÎdvin
gÔr bra till den hÌr rÌtten:
Alsace Gewurztraminer
1999. Nr 22168, pris 86 kronor. (LÌs mer om Gewurztraminer pÔ sidan 5).
Stettener Stein Silvaner.
Franken, Tyskland. Nr 6058,
pris 66 kronor.
Wachenheimer GoldbÌchel Riesling SpÌtlese
1999. Pfalz, Tyskland. Nr
6267, pris 144 kronor.
Honorë de Berticot Rouge
1999, Cotes de Duras, Frankrike. Nr 3492, pris 64 kr.

MATFOTOGRAF : PER STRÚHM

l Johan Lindqvist, kÎksmÌstare pÔ Spring i Stockholm, svarar fÎr receptet i
Vinfo Ìven den hÌr gÔngen.
Restaurang Spring har blivit rejÌlt uppmÌrksammad
under hÎsten. Bland annat
har Johan och hans medarbetare fÔtt fin kritik av Krogkommissionen i Dagens Nyheter. Betyget blev 8 pÔ den
10-gradiga poÌngskalan.

GRANQVIST
VINAGENTUR

Granqvist Vinagentur Ìr medlem i
Sprit- & VinleverantÎrsfÎreningen

