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Ødel rÎta ger
sÎtaste vinet

MÔnga rÎda
vinnyheter

l 10 nya viner presenterar Granqvist
Vinagentur i Systembolagets ordinarie utbud i hÎst. Av dessa Ìr inte
mindre Ìn Ôtta rÎda. De tvÔ vita Ìr
bÔda tyska och kommer frÔn vÌlkÌnda vingÔrdar vid Mosel och Rhen.
Se sidorna 6 och 7

SpÌnnande
v|nhÎst vÌntar

l Granqvist Vinagentur lanserar flera
spÌnnande vinnyheter i hÎst. Ett nyligen
inlett samarbete med den danska vinhandeln Theis Vine innebÌr att toppviner
frÔn Frankrike, fÎretrÌdesvis Bourgogne,
nu kommer till Sverige.
Vin och fruktviner frÔn Blaxsta Vin-

gÔrd i SÎrmland Ìr en annan intressant
nyhet pÔ Systembolaget i hÎst.
PÔ bilden gÎr Gerd Lehmen, vingÔrdsansvarig hos Friederich WeingÏter i Moseldalen, sista uppbindningen av druvorna. Snart vÌntar Ôrets vinskÎrd.
] SE INSIDORNA

BILDER : KARINA NOORK, CLAES LÚFGREN OCH MIKAEL LJUNGSTRÚM

l Bara vart tredje Ôr kan vinodlarna
i Sauternes rÌkna med att klimatet
Ìr sÔ gynnsamt att druvorna angrips
av mÎgelsvampen Botrytis Cinerea.
Utan mÎgelangreppen kan inte de
ljuvliga ÌdelsÎta vinerna frÔn distriktet framstÌllas.
Se sidan 4
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l AKTUELLT

TrÌffa Granqvist
pÔ hÎstens mÌssor

l I hÎst har du mÎjlighet att trÌffa oss
hos Granqvist Vinagentur pÔ flera av
de populÌra mÌssorna. FÎrsta tillfÌllet
ges pÔ Dagens HushÔll pÔ Svenska
MÌssan i GÎteborg mellan den 26
och den 30 september. Avdelningen
fÎr Mat och Dryck Ìr stÎrre och intressantare Ìn nÔgonsin, meddelar
mÌssledningen.
DÌrefter fÎljer vin- och ostmÌssan
Chateau Grand Cru i Sundsvall den
25 och 26 oktober och Det goda kÎket
pÔ StockholmsmÌssan i ØlvsjÎ den
8^10 november.
PÔ samtliga mÌssor fÔr du mÎjlighet att prova ett urval viner frÔn Granqvist Vinagenturs stora sortiment.

PrisvÌrd
klassiker
i ny form

PopulÌra Drumguish
nu Ìven i halvflaska

Ett rÎtt och ett
sÎtt nobelvin

l Du har vÌl provat Granqvist Vinagenturs nobelviner? Det vill sÌga de
tvÔ viner som serverades till Nobelmiddagen i Stadshuset i Stockholm i
december 2000.
Chaªteau Larrivet-Haut-Brion
1998 frÔn Pessac-Leognan i Bordeaux
serverades till vildand med kantarellstuvning. Det Ìr ett medelfylligt rÎtt
vin som har en finstÌmd doft av bÌr
och vanilj. Smaken Ìr lÔng och frisk.
Nr 3358, pris 309 kr.
Chaªteau Raymond Lafon 1994
frÔn Sauternes serverades till vaniljglass och blÔbÌrssorbet med smÔ
mandelbakelser. Klassiskt, ÌdelsÎtt
vitt vin. Nr 4150-02, pris 224 kr.
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l Stettener Stein Silvaner Kabinett, som nyligen fÎrsetts med en
ny och modernare etikett, fÔr fin
kritik av tidskriften Allt om Mat.
ÐrgÔng 2000 fÔr betyget ''Mer Ìn
prisvÌrd'' och omdÎmet ''balanserat
fiskvin i neutral stil med god syra
och viss koncentration''.
Vinet, som ingÔr i Systembolagets
ordinarie sortiment sedan snart tio
Ôr, kommer frÔn Franken i Tyskland
och sÌljs sjÌlvklart i en bocksbeutel,
distriktets traditionella flaska.
Stettener Stein Silvaner har en ung

doft med inslag av aprikos, smaken
Ìr torr och druvig med inslag av
mineral. Passar utmÌrkt att dricka
till fisk, skaldjur, sallad och fÔgel.
LÌmplig serveringstemperatur Ìr
11^12 grader.
Vinet produceras av GWF i Kitzingen, det ledande vinkooperativet
i Franken. Kooperativet satsar stort
pÔ miljÎanpassad produktion och
vinerna framstÌlls enligt ekologiska
riktlinjer, Ìven om det vanligtvis
inte framgÔr av etiketterna.
Nr 6058, pris 69 kronor.

VÌrmande Arnviner till hÎstens middagar
l FÎrfattaren Jan Guillou har valt ut de fyra
Arn-viner som finns i Systembolagets bestÌllningssortiment (och i vissa butiker Ìven i det
lokala sortimentet). De tvÔ rÎda vinerna passar
utmÌrkt till kryddiga kÎttrÌtter och mustiga
grytor, mÎrkt fÔgelkÎtt och lagrade hÔrdostar.
Arn de Gothia Rouge 1998 kommer frÔn
Bordeaux i Frankrike och Ìr framstÌllt av Merlotdruvor. Det har en fruktig doft med inslag av
mÎrka bÌr. Smaken Ìr vÌlbalanserad med ton
av bÌr, cedertrÌ och Îrter. Nr 85231, pris 118 kr.
Cecilia Rosa 1999 kommer frÔn LanguedocRoussillon och bestÔr av druvorna Carignan,
Grenache och Syrah.Vinet har en finstÌmd doft
med inslag av grÌs, Îrter och svarta vinbÌr.
LÔng, god smak med inslag av svarta vinbÌr.
Nr 85230, pris 69 kr.
UtfÎrlig information om Arn-vinerna finns
pÔ www.granqvist-vin.se.

BILDER : MIKAEL LJUNGSTRÚM OCH KARINA NOORK

l Drumguish ^ den
populÌra whiskyn
frÔn Speyside Distillery
^ finns nu Ìven pÔ
halvflaska. Artikelnumret Ìr 278-02, pris
139 kr. Drumguish Ìr
den nÌst mest sÔlda
maltwhiskyn pÔ Sysstembolaget. Ðr 2001
sÔldes cirka 100.000
flaskor i Sverige!
Helflaskan finns
givetvis fortfarande,
priset Ìr 259 kronor.
I nÌsta nummer av
Vinfo kommer vi att
presentera ytterligare
en maltwhisky frÔn
Speyside i Skottland.

KARINA NOORK

l REPORTAGE

HÎgt ovanfÎr Mosel: BrÎderna Franz Josef (t v) och Christian Friederich inspekterar de egna vinodlingarna mellan Zell och Merl.

Idërika MoselbrÎder
B
rukar du dricka tyska viner i
fÌrgglada flaskor? DÔ Ìr chansen stor att de kommer frÔn
brÎderna Friederich i Zell i
Moseldalen. Christian och Franz Josef
Friederich har specialiserat sig pÔ viner,
likÎrer och snapsar i fantastifulla fÎrpackningar som kan passa vid alla tillfÌllen.
^ Ett bra exempel Ìr vÔra grattis pÔ fÎdelsedagen-viner, som sÌljs i blomsterhandeln i Tyskland, sÌger Franz Josef Friederich. UtÎver fÎdelsedagsvinet har vi
Ìven tagit fram viner med olika budskap
pÔ etiketterna som man kan kÎpa tillsammans med en blomma.

BlÔ flaska betyder tyskt vin
Friederich WeingÏter Ìr ett anrikt familjefÎretag, grundat 1794. PÔ 1800-talet, nÌr
vinlusen hÌrjade som vÌrst i Europas vinodlingar, flyttade en del av familjen till
Brasilien fÎr att bÎrja om pÔ ny kula.
Men saknaden efter vinerna frÔn hembygden var stor och 1884 skickades de fÎrsta vinerna frÔn den berÎmda vinodlingen
Zeller Schwarze Katz till Sydamerika.
Det blev bÎrjan pÔ en framgÔngsrik
export som fortgÔr Ìn i dag. NÌr de fÎrsta
flaskorna skickades till Brasilien hade
glasbruket slarvat och flaskorna var blÔaktiga istÌllet fÎr bruna. Den blÔ fÌrgen

kom att bli ett signum fÎr tyskt vin och
fortfarande tappas allt vin som Friederich
exporterar till Brasilien i blÔ flaskor.
Sedan mÔnga Ôr tillbaka samarbetar
Friederich med Granqvist Vinagentur.
Det fÎrsta vinet frÔn Friederich som lanserades i Sverige var RÏdesheimer Rosengarten ^ som Ìr vÌlbekant bland annat fÎr
den blÔ flaskan!
1999 dÎk Dreams upp pÔ Systembolaget. Vinet i blÔgul flaska (och blÔgul Bagin-box) blev en fÎrsÌljningssuccë och har
periodvis varit det mest sÔlda vita flaskvinet i Sverige. Succën har fÎljts upp med
flera viner i fantastifullt designade flaskor: Blue Moon, S:t Peter SpÌtlese, Paradise
Garden, Fantasy, Heaven, Rhapsody in Blue,
Sweet Dreams och Two Colors Vintage.
^ I Ôr berÌknar vi vÔr totala produktion
till mellan 3,5 och 4 miljoner flaskor, sÌger
Christian Friederich. Av detta exporteras
ungefÌr en fjÌrdedel till Sverige, som tillsammans med Brasilien Ìr en av vÔra viktigaste marknader.

Vinodling tack vare terrasser
Friederichs egna vinodlingar omfattar
elva hektar i Zell och Merl. Bilden ovan
fotograferades mitt pÔ KÎnigslay-Terrassen
i Merl. Det omrÔdet Ìr ett av de brantaste utmed Mosel med en lutning pÔ

hela 72 grader ^ och utan det system av
terrasser som byggts pÔ sluttningen skulle
vinodling vara omÎjlig. LÌget Ìr bÌsta
tÌnkbara med sol hela dagen och den
skifferrika marken som lagrar solvÌrmen
lÔngt in pÔ natten.
Druvorna frÔn de egna odlingarna rÌcker bara till en brÔkdel av produktionen
och viner kÎps in frÔn andra odlare i Mosel och Ìven frÔn nÌrliggande distrikt.

Landskapssnapsar och likÎrer
Friederich har sedan nÔgra Ôr tillbaka ett
omfattande samarbete med LikÎrmanufaktur Wajos i St. Aldegund, nÔgra mil nedstrÎms Mosel. HÌr produceras Granqvists tre landskapssnapssar ^ VÌstkustsnaps,VÌstgÎtasnaps och SmÔlandssnaps
^ men Ìven Annebergs Korn BrÌnvin
och ÌppellikÎren Pomona.
FamiljefÎretaget Wajos, med entusiasten Walter Oster i ledningen, har ett stort
utbud av likÎrer och smaksatt sprit. I sortimentet ingÔr likÎrer med smak av till
exempel kÎrsbÌr, choklad, rosor och valnÎt samt snapsar med olika smaker,
absint, konjak och grappa. StorsÌljaren
just nu Ìr persikolikÎr, som helst ska framstÌllas av vinbergspersikor, det vill sÌga
persikor frÔn trÌd som vÌxer i vinodlingarna i trakten.
vinfo l september 2002
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l REPORTAGE

RÎta viktigast i Sauternes

V

inbondens liv Ìr nog bland
det mest osÌkra man kan ge
sig in i. StÌndigt utsatt fÎr
vÌdrets makter, politikers
nyckfullhet och konsumenters godtycke.
Att vara vinbonde i franska Sauternes krÌver helt klart starka nerver.
Sauternes Ìr det berÎmda sÎta vinet
frÔn omrÔdet med samma namn sÎder om
staden Bordeaux. Det Ìr den kalla floden
Ciron som flyter in i den varmare floden
Garonne som ger upphov till fuktiga dimbankar som sveper in Îver Sauternes pÔ
hÎstarna. Dessa dimbankar ger i sin tur
fÎrutsÌttningarna fÎr ÌdelrÎta.
Bara vart tredje Ôr kan man rÌkna med
att klimatet Ìr gynnsamt fÎr mÎgelsvampen Botrytis Cinerea, som normalt fÎrstÎr
druvorna, att omvandlas till den Ìdlaste
av rÎtor. Druvskalet penetreras, vattnet
avdunstar , druvsockret och smaken koncentreras till denna ljuvliga nektar.
Druvorna handskÎrdas klase fÎr klase,
druva fÎr druva och eftersom ÌdelrÎtan
inte fÎrdelar sig jÌmt Îver fÌltet mÔste
skÎrdearbetarna svepa Îver vinstockarna
tre, sex ibland tio gÔnger innan alla druvor
Ìr bÌrgade. Som tur Ìr fÎr dessa hÔrt arbetande vinodlare har sÎta viner blivit trendigt och efterfrÔgan Îkar stÌndigt.

Vinodlare i Ôttonde generationen

Chaªteau Fontebride i Sauternes Ìr ett av
de fÔ sÎta Bordeauxviner som finns i Systembolagets ordinarie sortiment. Slottet
ligger alldeles i nÌrheten av det vÌrldsberÎmda Chaªteau d'Yquem, vilket inte pÔ
nÔgot sÌtt Ìr till nackdel dÔ jordmÔn och
mikroklimat anses vara optimalt hÌr.
VingÔrden Ìgs av brÎderna Herveè och
Patrick Lamothe pÔ Chaªteau Haut-Bergeron i Preignac. SlÌkten har gamla anor
som vinbÎnder och det finns dokument
som bekrÌftar att familjen bÎrjade odla
vin 1756. DÔ Ìgde man bara ett par hektar
mark men generationerna har successivt
Îkat arealen till dagens 35 hekter.
Vinfo fick en pratstund med Hervë Lamothe som berÌttar hur besvÌrligt det kan
vara som Sauternesodlare.
^ Ðr 2000 fick vi bara ihop druvor till
drygt 9 000 flaskor, men det kompenserades Ôret dÌrpÔ dÔ det blev 75 000 flaskor.
Tittar man Îver Ôren ligger vi nog pÔ ett
snitt av 25 000 flaskor per Ôr.
Hervë Lamothe skÎtte sjÌlv driften till
1990, dÔ brodern Patrick anslÎt sig och
tog Îver en del av ansvaret, frÌmst fÎr arbetet i vingÔrden. De fÎrvaltar nu slÌktarvet i Ôttonde generationen, nÔgot som
givetvis fÎrpliktigar. Hervës barn Ìr Ìnnu
sÔ smÔ att man inget vet om framtiden
men han hoppas ju att de vill fortsÌtta.
Att vara sÎtvinsproducent kan ha sina
sidor bortsett frÔn vÌder och vind ^ vad
dricker man exempelvis till sÎndagsste-
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De sÎtaste vinerna gÎrs av de fulaste druvorna. I Sauternes handplockas druvorna klase
fÎr klase och ofta Ìven druva fÎr druva. (Bilden tagen vid fÎrra Ôrets vinskÎrd.)
ken? Familjen Lamothe har faktiskt inga
problem i det avseendet. FÎrutom Chaªteau Fontebride framstÌller familjen ett
antal viner under appellationen Graves
^ sÔvÌl rÎda som torra vita.

Blandning av tre olika druvor
Men det Ìr Sauternesvinerna brÎderna Ìr
speciellt stolta Îver. Druvblandningen Ìr
typisk fÎr omrÔdet, 90 procent Semillon,
8 procent Sauvignon Blanc och 2 procent
Muscadelle. Druvorna pressas ytterst fÎrsiktigt, jÌsningen kylkontrolleras noga,
sedan lÌggs vinet pÔ ekfat i 18 mÔnader.
^ Jag tycker mycket om vin, berÌttar
Hervë, och jag provar gÌrna andras viner,
Ìven utlÌndska. Italien och Spanien Ìr
favoritlÌnder men Ìven USA och Chile
tycker jag gÎr riktigt bra viner.
^ Konkurrensen Ìr tuff nu, det gÎrs bra
viner i hela vÌrlden. Men man mÔste se

det positiva, det tvingar oss till skÌrpning,
vi kan alltid bli lite bÌttre.
Ðrets skÎrd kan han inte yttra sig om.
VÌdret har varit extremt osÌkert i sÎdra
Europa och Bordeaux har lidit av mycket
regn. VÌrmen mÔste komma nu, lÌngre in
pÔ hÎsten blir dagarna kortare och druvorna kanske inte hinner ÔterhÌmta sig.
^ Vi ligger 10 dagar efter nu (sista veckan i augusti), mer fÔr det inte bli.
Familjen Lamothe sÌljer tvÔ tredjedelar av produktionen i Frankrike, resten
pÔ export via GAM Audy, Granqvist Vinagenturs samarbetspartner i Bordeaux.
TEXT OCH BILD: CLAES LÚFGREN

l Chateau Fontebride finns i Systembolagets ordinarie sortiment. Nr 4113, pris
199 kronor. Aktuella ÔrgÔngar Ìr 1997/98.
Drickes vÌl kylt till desserter med frukt
och bÌr, grÎnmÎgelostar samt gÔslever.

l NYHETER

Forster Mariengarten i ny box

l Det halvtorra vita
vinet Forster Mariengarten Riesling finns
i sÔvÌl hel- och halvflaska som i praktisk
treliters Bag-in-box
(som nu lanseras med
ny design). Forster
Mariengarten Ìr det
populÌraste vinet frÔn
Winzerverein Deidesheim i Pfalz i Tyskland.
MÔnga svenskar
besÎker Deidesheim i
Ôr ^ den idylliska orten
har, som Vinfo tidigare
berÌttat, utsetts till
Ôrets vinby 2002 av
fÎreningen MunskÌnkarna. Under vÔren och
sommaren har medlemmar i MunskÌnkarna vallfÌrdat till Deidesheim och i oktober avslutas det omfattande
reseprogrammet med ett besÎk i vinskÎrden.
Forster Mariengarten finns i Systembolagets ordinarie sortiment.
Nr 5844, pris 59 kr (helflaska), 5844-02, pris 37 kr (halvflaska) och
5844-08, pris 199 kr (Bag-in-box).

Godbitar fÎr bestÌllning

l Granqvist Vinagentur har ett omfattande utbud
av vin och sprit i Systembolagets bestÌllningssortiment. Ett 90-tal produkter kan bestÌllas i vilken
Systembutik som helst och avhÌmtas i butiken
ungefÌr en vecka senare.
Granqvists hela utbud fÎr bestÌllning hittar du
i den inhÌftade sortimentsfoldern hÌr intill.
Ett tips till dig som gillar whisky: Prova Cr|© och
Aibhne, en mycket exklusiv maltwhisky, ÔrgÔng
1967. Den sÌljs endast via bestÌllningssortimentet och gÔr inte att kÎpa ens i Skottland. Nr 80691,
pris 1495 kronor. Cr|© och Aibhne finns Ìven som
Cask. Nr 80252, pris 2 200 kronor.

Bourgogneviner
i vÌrldsklass
lanseras i Sverige

l Theis Vine Ìr en av Danmarks mest vÌlrenommerade
vinimportÎrer. I en fÎre detta lanthandel utanfÎr Ringe
pÔ Fyn kÎper och sÌljer John KrÖigaard-Larsen och hans
medarbetare viner av hÎgsta kvalitet, fÎretrÌdesvis frÔn
Bourgogne i Frankrike.
Granqvist Vinagentur har inlett samarbete med Theis
Vine och distribuerar nu fÎretagets viner till svenska topprestauranger i Stockholm, GÎteborg och MalmÎ. Ett antal
viner kommer Ìven att finnas pÔ Systembolaget.
^ VÔrt samarbete leder till att exklusiva och svÔrÔtkomliga viner kommer att kunna kÎpas Ìven i Sverige, sÌger
John KrÖigaard-Larsen.
^ Vi har i mÔnga fall ensamrÌtt pÔ fÎrsÌljningen i Skandinavien och ingen svensk vinimportÎr har tidigare haft
mÎjlighet att ta in viner frÔn till exempel Robert Ampeau
i Mersault eller Domaine des Remiziëres i Hermitage.
Theis Vine representerar ett 50-tal namnkunniga producenter i Frankrike, men importerar Ìven viner frÔn
Spanien, Italien, Tyskland, Nya Zeeland och Sydafrika.
FÎretaget grundades 1979 och var de fÎrsta Ôren en ren
hobbyverksamhet under namnet Danskt Únologiskt SÌllskap. De dÔvarande Ìgarna inriktade verksamheten pÔ
att ta hem de bÌsta viner de kunde hitta i Bourgogne och
erbjÎd dessa till alla som var intresserade.
^ Efter nÔgra Ôr hade de skaffat en lÔng rad ovÌrderliga
kontakter med de bÌsta vinhusen i Bourgogne.Verksamheten vÌxte och i slutet av 1980-talet blev vi kÌnda som
Danmarks bÌsta importÎr av viner frÔn Bourgogne, berÌttar John KrÖigaard-Larsen.
1994 tog John KrÖigaard-Larsen Îver och namnet Ìndrades till Theis Vine. Danskt Únologiskt SÌllskap Ìr i dag
namnet pÔ fÎretagets vinklubb.
Sedan fÎrra Ôret Ìr Theis Ìven marknadsledande i Danmark pÔ viner frÔn Provence. DÔ Îvertogs La Maison de
Provence som importerar viner frÔn Chaªteau Simone och
Chaªteau Pradeaux med flera topproducenter.
Det fÎrsta vinet frÔn Theis pÔ Systembolaget Ìr Hermitage Cuvëe Eèmilië 2000 frÔn Domaine des Remizie©res.
(Nr 2839, pris 399 kr). LÌs mer om det pÔ sidan 6.

l Pedro Vivanco, som tog Îver vÌlbekanta Bodegas Carlos
Serres i Rioja i Spanien fÎr drygt tvÔ Ôr sedan, projekterar
nu fÎr en omfattande upprustning av hela anlÌggningen. Med
start nÌsta Ôr ska sÔvÌl produktionslokaler som kÌllarutrymmen utvidgas rejÌlt, nya stÔltankar och ekfat ska installeras
och etiketterna ska fÔ modernare design.
^ Tack vare den hÌr satsningen rÌknar vi med att hÎja kvaliteten pÔ vÔra viner ytterligare, sÌger Maria Casado, exportchef pÔ Bodegas Carlos Serres. Det kommer att mÌrkas redan
nÌsta Ôr nÌr vi lanserar vÔr nya Reserva Onomastica, ett vin
som vi hoppas ska uppskattas bÔde i Spanien och pÔ exportmarknaden. Jag har provsmakat och det blev direkt mitt nya
favoritvin.
Pedro Vivanco, 58 Ôr, har en gedigen branscherfarenhet
och Ìr en vÌlkÌnd vinprofil i Rioja. Han vÌxte upp pÔ Bodegas
Vivanco, familjens 400 hektar stora vingÔrd i Rioja Alta.

KARINA NOORK

Nye Ìgaren storsatsar pÔ
Bodegas Carlos Serres

John KrÖigaard-Larsen Ìr Ìgare till Theis Vine och inleder
nu samarbete med Granqvist Vinagentur.
vinfo l september 2002
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l AKTUELLT

Nyheter i din Systembutik

l HÌr presenterar vi hÎstens nyheter pÔ Systembolaget frÔn Granqvist Vinagentur.
Vinerna finns i det ordinarie sortimentet. Saknas nÔgot vin i din butik, bestÌll hem det.

Cuvëe Emilië

Gigondas

Siglo XVI Crianza

Losares Reserva

Valmonte Palmela

Cardeal Da¬ o

Nr 2839

Nr 22771

Nr 2581

Hermitage/Rhoªne, Frankrike 1999
Pris 399 kronor/SÌljstart 2 september
Fyllighet 9 StrÌvhet 7 Fruktsyra 7

Castilla ^ La Mancha, Spanien 1998
Pris 69 kronor/SÌljstart 2 september
Fyllighet 8 StrÌvhet 6 Fruktsyra 6

Terras do Sado/Palmela, Portugal 2000
Pris 66 kronor/SÌljstart 7 oktober
Fyllighet 7 StrÌvhet 6 Fruktsyra 6

Hermitage Cuvëe Emilië

Siglo XVI Crianza

Valmonte Palmela

l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Domaine
des Remizie© res i Hermitage. Det har en
mÎrkrÎd fÌrg, stor och fruktig doft med inslag av mÎrka bÌr. Smaken Ìr lÔng och vÌlbalanserad med kraft i avslutningen.
Passar bra till grillat och stekt kÎtt, vilt,
starkt och kryddat kalvkÎtt samt kraftiga
pastarÌtter. Dricktemperatur: 16^18 grader. Kan lagras i ytterligare tiotalet Ôr.
Det hÌr det fÎrsta vinet som Granqvist
lanserar i samarbete med Theis Vine. Domaine des Remizie©res anses vara Theis'
bÌsta leverantÎr i Rhoªne och Hermitage
Cuvëe Emilië Ìr godsets toppvin.

l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Bodegas
Crisve i Socuellamos. Det har en tegelrÎd
fÌrg och ¢nstÌmd doft med inslag av frukt
och vilda blommor. Smaken Ìr rund, mogen och vÌlbalanserad. Passar bra till stekt
och grillat kÎtt, stekt ¢sk, lagrade hÔrdostar, pastarÌtter och tapas. LÌmplig
dricktemperatur: 16^18 grader.
Castilla ^ La Mancha, cirka tio mil sÎder om Madrid, Ìr ett gammalt vinomrÔde. FÎrr var det mest kÌnt fÎr bordsvin
av medelmÔttig karaktÌr. Under senare
Ôr har kvaliteten hÎjts avsevÌrt, vilket det
hÌr vinet Ìr ett bra exempel pÔ.

l Ett medelfylligt rÎdvin frÔn Adega Coop.
de Palmela som tappas av Caves Arcos do
Rei. Det har en vacker rubinrÎd fÌrg med
blÔ stÌnk. Relativt stor doft med inslag av
mÎrka bÌr och en ung, fruktig smak med
Îrtton. Passar bra till stekt och grillat kÎtt,
hÔrdost, mustiga sallader och pasta. Serveringstemperatur: 16^18 grader.
Palmela Ìr en del av vindistriktet Terras
do Sado, sydost om Lissabon. OmrÔdet Ìr
kÌnt fÎr sina vita viner samt de sÎta vinerna frÔn Setubal. Det hÌr vinet Ìr framstÌllt
till lika delar av de lokala druvsorterna
Periquita, Aragonaz och Trinca Deria.

Nr 12184

Nr 32700

Nr 12531

Gigondas/Rhoªne, Frankrike 1999
Pris 149 kronor/SÌljstart 2 september
Fyllighet 9 StrÌvhet 7 Fruktsyra 6

Almansa, Spanien 1996
Pris 69 kronor/SÌljstart 2 september
Fyllighet 8 StrÌvhet 6 Fruktsyra 6

Da¬o, Portugal 1999
Pris 64 kronor/SÌljstart 7 oktober
Fyllighet 8 StrÌvhet 6 Fruktsyra 6

Gigondas

l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Les Chais
de St-Hilaire d'Ozilhan i Gigondas. Det har
en mÎrkrÎd fÌrg med violetta inslag. Doften Ìr stor med inslag av rÎda bÌr. Smaken
Ìr lÔng och vÌlbalanserad med viss kryddighet. Passar till kraftiga rÌtter av nÎtkÎtt
och vilt, stark hÔrdost och mustiga pastarÌtter. LÌmplig temperatur: 16 ^18 grader.
Vinet, som ska dekanteras innan servering, bestÔr av 80 procent Grenache Noir
och 20 procent Syrah/Mourve© dre.
Vinerna frÔn Gigondas-omrÔdet pÔminner mycket om de frÔn nÌrbelÌgna
Chaªteauneuf-du-Pape (pÔvens nya slott),
men sÌljs till betydligt lÌgre priser.
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Losares Reserva

l Ett medelfylligt rÎdvin frÔn Bodegas Piqueras i Almansa, en del av distriktet Castilla ^ La Mancha. Det har en tegelrÎd fÌrg
och stor doft av mogna Îrter, vanilj och
lite ek. Smaken Ìr fruktig, vÌlbalanserad
och mogen med ¢n avslutning. Passar bra
till grillat och stekt kÎtt, sallader, kall
bu¡ë, pasta och lagrad hÔrdost. LÌmplig
serveringstemperatur: 16^18 grader.Vinet
Ìr framstÌllt av 70 procent Tempranillo och
30 procent Monastrell.
Bodegan Ìr ett gammalt familjefÎretag,
grundat 1915. De senaste Ôren har familjen satsat hÔrt pÔ kvalitet och minskat
skÎrdeuttaget fÎr att fÔ bÌttre viner.

Cardeal Da¬o

l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Caves Dom
Teodosio i Da¬o i Portugal. Det har en vacker rubinrÎd fÌrg och en fruktig doft
med inslag av mÎrka bÌr och russin. Smaken Ìr ¢nstÌmd och vÌlbalanserad med
avrundade tanniner. Passar bra att dricka
till grillat och stekt kÎtt, mustiga sallader,
stekt fet ¢sk, hÔrdost och pasta. LÌmplig
serveringstemperatur: 16 ^18 grader.
VingÔrden, med sÌte i Rio Maior, producerar viner frÔn ett antal olika omrÔden i
Portugal, men tyngdpunkten ligger pÔ
Da¬o. Det hÌr vinet Ìr framstÌllt till lika
delar av druvorna Rufete, Touriga Nacional
och Tinta Roriz.
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l AKTUELLT

rea!
Trittenheimer Riesling

RÏdesheimer Berg

Nr 5860

Trittenheimer AltÌrchen
Riesling Auslese

Mosel-Saar-Ruwer, Tyskland 1990
Pris 149 kronor/SÌljstart 7 oktober
Fyllighet A SÎtma 8 Fruktsyra 8
l Ett sÎtt vitt vin frÔn Weingut Hubertushof i Trittenheim. 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 desserter, bakverk, frukt, blÔ- och grÎnmÎgelostar samt
¢sk- och skaldjursrÌtter med viss sÎtma.
LÌmplig dricktemperatur: 10^12 grader.
Weingut Hubertus ClÏsserath, vars viner
sÌljs under namnet Hubertushof, Ìr en
liten vingÔrd som omfattar fem hektar pÔ
mycket branta sluttningar utmed Mosel.
Familjen har bedrivit vinodling sedan
1780 och har under Ôren fÔtt en lÔng rad
utmÌrkelser fÎr sina ¢na viner, senast
vid mÌssan ProWein i DÏsseldorf i vÔras.
Nr 5879

Prieurë St-Julien

Chaª teau Moulin

Nr 12856

Prieurë St-Julien

Coªtes du Rhoªne/Rhoªne, Frankrike 2000
Pris 75 kronor/SÌljstart 4 november
Fyllighet 7 StrÌvhet 5 Fruktsyra 6
l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Cave des
Vignerons de Chusclan. Det har en vackert
kÎrsbÌrsrÎd fÌrg, ¢nstÌmd doft med ton
av mÎrka bÌr. Smaken Ìr ung och fruktig
med kryddig ton och inslag av plommon.
Passar bra till grillat och stekt kÎtt, vilt,
kryddat kalvkÎtt samt kraftiga pastarÌtter. Dricktemperatur: 16 ^18 grader.
Caves de Vignerons de Chusclan, som
grundades Ôr 1939, Ìr ett vÌlrenommerat
kooperativ som tar hand om hela produktionen frÔn druva till fÌrdigt vin. Syrah,
Grenache och Mourve© dre Ìr de vanligaste
druvorna i medlemsbÎndernas odlingar.
Chusclan ligger i de centrala delarna av
sÎdra Rhoªne. Det Ìr inte lÔngt till Medelhavet och mistralvinden gÎr att klimatet
mestadels Ìr varmt, torrt och blÔsigt.

Nr 3676

RÏdesheimer Berg
Rottland Riesling

Chaªteau Moulin
de Prayëre

l Ett halvtorrt vitt vin frÔn StaatsweingÏter
Kloster Eberbach i Eltville. Det har en klargul, skimrande fÌrg, stor doft av exotiska
frukter och petroleum. Smaken Ìr lÔng
och vÌlbalanserad med ¢n avslutning.
Passar bra till ¢sk och skaldjur, kalvkÎtt,
kyckling, pasta samt olika gratÌnger.
LÌmplig dricktemperatur: 10^12 grader.
Redan pÔ 1200-talet bÎrjade munkarna
i Kloster Eberbach odla vin och klostret
blev ett viktigt vinhandelsfÎretag i det
medeltida Europa. Arvet har fÎrvaltats
vÌl och i dag anses klostret vara nÔgot
av det tyska vinets centrum. De £esta
vinodlingarna ligger strax intill klostret,
men druvor hÌmtas Ìven frÔn de egna
vinmarkerna i nÌrliggande RÏdesheim.
RÏdesheimer Berg Rottland anses vara
en av de bÌsta odlingarna i omrÔdet.

l Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Earl David
i Blasimon-Mauriac i Gironde. Det har
en rubinrÎd fÌrg med blÔ inslag, ¢nstÌmd
doft med inslag av svarta vinbÌr och viol.
Smaken Ìr harmonisk och vÌlbalanserad
med avrundade tanniner. Passar bra till
stekt och grillat kÎtt, stekta och grillade
feta ¢skar, vÌllagrad hÔrdost samt kryddiga pastarÌtter. LÌmplig serveringstemperatur: 16^18 grader.
Chaªteau Moulin de Prayëre Ìgs av Earl
David, som ocksÔ driver Chaªteau HautFlorin. Vinodlingarna omfattar 53 hektar
nordost om Sauveterre-de-Guyenne. De
£esta av Earls Davids viner sÌljs under
namnet Haut-Florin.
Det hÌr vinet bestÔr till 30 procent av
Cabernet Sauvignon, 60 procent Merlot och
10 procent Cabernet Franc.

Rheingau, Tyskland 2000
Pris 189 kronor/SÌljstart 7 oktober
Fyllighet 9 SÎtma 4 Fruktsyra 7

Bordeaux, Frankrike 2001
Pris 75 kronor/SÌljstart 4 november
Fyllighet 8 StrÌvhet 6 Fruktsyra 6

Sista chansen att
kÎpa fyra toppviner
l Varje mÔnad kommer det nya viner
pÔ Systembolaget ^ varje mÔnad slutar dessutom ett antal viner att sÌljas.
Oftast sker sÔ kallad avlistning pÔ
grund av att vinet tar slut frÔn producenten. Eller ocksÔ sÌljer vinet inte
tillrÌckligt mycket fÎr att nÔ permanent listning hos Systembolaget.
Snart fÎrsvinner fyra toppviner
frÔn Granqvist ut frÔn Systembolagets ordinarie sortiment.Vi har sÌnkt
priserna pÔ dessa ^ missa inte chansen att gÎra ett riktigt ''reaklipp''.
Randersackerer Marsberg Rieslander SpÌtlese 1997. Ett halvtorrt
vitt vin frÔn Staatlicher Hofkeller i
WÏrzburg i Tyskland. Det har en
storartad, fruktig doft och en intensiv, men mjuk smak. Passar bra som
sÌllskapsvin, till skaldjur eller desserter. SÌljs i Frankendistriktets typiska £aska, bocksbeuteln. Nr 5998,
reapris 155 kr. (FÎrr 194 kr).
Kelly's Promise 1999. Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Andrew Garrett i
South Australia, Australien. Det
har en rubinrÎd fÌrg, koncentrerad
och eldig smak med bra avslutning.
Passar bra till vilt, nÎtkÎtt, smakrika
hÔrdostar och kraftiga pastarÌtter.
Nr 16347, reapris 52 kr. (FÎrr 66 kr).
SÌljs till och med 31 oktober.
Alta Vista Chardonnay 2000.
Ett torrt vitt vin frÔn Bodegas Alta
Vista i Mendoza i Argentina. Det
har en gyllengul fÌrg, stor doft med
inslag av smÎrkola och exotisk frukt.
Smaken Ìr lÔng, nyansrik och vÌlbalanserad med ljuvlig avslutning.
Passar bra till ¢sk, skaldjur, pastarÌtter och milda ostar. Nr 6634,
reapris 65 kr. (FÎrr 95 kr).
Edonia Syrah 2000. Ett medelfylligt rÎtt vin frÔn Hoopenburg Winery
i Stellenbosch i Sydafrika. Det har en
djupt rÎd fÌrg, ¢nstÌmd och fruktig
doft med inslag av fatkaraktÌr. Smaken Ìr koncentrerad, fruktig, lÔng
och harmonisk med viss kryddighet.
Passar utmÌrkt till vilt, kraftiga kÎttrÌtter, grillat samt starka hÔrdostar.
Nr 22093, reapris 110 kr. (FÎrr 138 kr).
SÌljs till och med 31 oktober.
vinfo l september 2002
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l AKTUELLT

vinfo
En tidskrift frÔn
Granqvist Vinagentur
GamlaTorget 6
522 31 Tidaholm

Vinmakaren GÎran AmnegÔrd
provar sitt Harvest Apple 2001.

KARINA NOORK

Ansvarig utgivare:
Lennart Granqvist
lennart.granqvist
@granqvist-vin.se

Svenska viner god nyhet

l Den 1 oktober lanserar
Granqvist Vinagentur tre
helsvenska viner av hÎgsta
kvalitet i Systembolagets
bestÌllningssortiment.
De produceras av Blaxsta
VingÔrd i SÎrmland. DÌr
har fiskfabrikÎren, mÌsterkocken och vinentusiasten
GÎran AmnegÔrd dragit
igÔng vinproduktion i en
ombyggd ladugÔrd. RÔvaror
Ìr Ìpplen, pÌron, skogshallon och ^ egna druvor.
^ Fruktviner Ìr bland det
trendigaste man kan dricka
i Nordamerika just nu, sÌger
GÎran AmnegÔrd. Och vad
gÌller produktionen kan
man experimentera mycket
mer Ìn med druvor och skapa intressanta blandningar
och smaker.

Flyttade frÔn Kanada
Efter drygt tio Ôr i Kanada
flyttade GÎran AmnegÔrd
och hans familj till Sverige
fÎr tvÔ Ôr sedan. PÔ Blackstaby GÔrd kunde visionen om
egen vinproduktion bli verk-

lighet. LadugÔrden byggdes
om och en vinanlÌggning i
miniformat kÎptes frÔn Italien.Vinrankor, till stÎrsta
delen den frosttÔliga Vidal,
men Ìven Chardonnay, Merlot och Cabernet Sauvignon,
togs med frÔn Kanada och
planterades pÔ en Ôker med
sÎderlÌge i en sluttning
ovanfÎr sjÎn LÔnghalsen.
I vintras plockades de fÎrsta druvorna och den fÎrsta
ÔrgÔngen vin och fruktvin
frÔn Blaxsta VingÔrd blev
klar till fÎrsÌljning i vÔras.

Øppel- och pÌronvin
Blaxsta Harvest Apple
2001 Ìr ett halvtorrt vitt vin,
framstÌllt av Ìpplen som
ÐkerÎ, SÌfstaholm och Oranie.
Det har en frisk och frÌsch
doft med mustinslag och en
balanserad, lÌtt smak med
stor frukt. Passar bra att
dricka som apëritif, till lÌtta
sallader med skaldjur, till
vitmÎgelost eller pÔ egen
hand. Nr 85678, pris 159 kr.
Blaxsta AugustipÌron-

vin 2001 Ìr ett halvtorrt vitt
vin med stor fruktdoft. Det
har en lÔng, finstÌmd och balanserad smak. Passar som
apëritif, till lÌtta sallader,
parmesan eller andra vÌllagrade hÔrdostar, vitmÎgelost, kallskuret eller pÔ egen
hand. Nr 85680, pris 169 kr.
Blaxsta Vidal Ice Wine
2001 Ìr ett halvsÎtt vitt vin.
Druvorna, som fick hÌnga
kvar lÔngt in i december,
plockades och pressades i
fruset skick.Vinet har en
stor, fruktig doft med inslag
av aprikos och exotiska frukter. Smaken Ìr vÌlbalanserad, lÔng och harmonisk
med finstÌmd avslutning.
Passar bra till desserter med
frukt, bakverk, milda mÎgelostar eller pÔ egen hand.
Nr 85681-04, pris 369 kr.
I december lanseras tvÔ
viner frÔn Blaxsta VingÔrd
Ìven i det ordinarie sortimentet: Blaxsta Apple Ice Wine
och Blaxsta Framboise Reserve. De presenteras utfÎrligt i nÌsta Vinfo.

RedaktÎr:
Per-Olof Larsson
p-o.larsson@koncis.se
Vinfo produceras av
Koncis AffÌrsinformation
Telefon 0500-43 55 10
Tryckt i VÌsterÔs 2002
av Fagerblads.

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

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

Granqvist Vinagentur Ìr medlem i
Sprit- & VinleverantÎrsfÎreningen

