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Nyheter och erbjudandeNyheter och erbjudandeNyheter och erbjudande   

Välkommen till augustis Nyhetsbrev. 
Vi säger farväl till en juli månad som på 

många områden var extrem med värmere-

kord runt om i Europa. 

Och otroligt regnväder m.m. runt om i värl-

den. Vem kunde drömma om översvämnin-

gar i Las Vegas som 

ligger i ett ökenområde mitt i Nevada. Och 

samtidigt i grannstaten Kalifornien som får 

absolut inget regn! 

Det är ett märkligt klimat vi har just nu. 

Så hur ser det ut för våra vinproducenter? 

Generellt ser det rimligtvis bra ut. I flera 

områden kommer man starta skörden av dru-

vor upp till 3 veckor före normal tid. Detta 

gäller t.ex. Alsace. Förväntad kvalitet är från 

bra till mycket god. Norditalien önskar hela 

området förklarat som nödområde. Mycket 

höga temperaturer och inget vatten. Flera 

vinhus förväntar sig dock att skörden kom-

mer att bli ”rimlig”. Vi kommer dock att få 

se en mindre skörd av flera druvtyper som 

t.ex. Chardonnay som ser ut att ge en mycket 

liten skörd i Frankrike. Vilket kommer att få 

stor inflytande på bl.a. Champagne, Chablis, 

Bourgogne och vin från södra Frankrike. 

Men vad ska vi förvänta oss framöver? Pre-

cis som i alla andra branscher ser vi ökade 

priser. Detta är inte bara vinproducenterna 

som har drabbats hårt som t.ex svårt att få 

flaskor och folieförslutningen m.m. Der är 

ju inte bara el och drivmedler som har stigit 

kraftigt. Men det är som ni alla vet generellt 

överallt. Bara transportpriserna inom Europa 

har i genomsnitt stigit med över 60 %. Sam-

tidigt så har transporttiden ökat med runt 40 

%. Det är en tuff tid vi lever i och förvänt-

ningarna som politikerna har är att det inte 

kommer att ändras sig på länge. Det vill säga 

att vi får ökad internationell inflation. 

 

DET KRÄVER VERKLIGEN ETT RIK-

TIGT GOTT GLAS VIN,  

som en form av tröst. 

Inget mer om allt det negativa. Låt oss hop-

pas kunna se fram emot på en positiv fram-

tid. Utan KRIG, stigande priser m.m. Istället 

med många positiva upplevelser. 

Jag önskar er alla en fortsatt härlig sommar. 

Med flera fantastiska dagar med gott vin och 

god mat. 

 

Hans Frithiof Nielsen 

 

Vitt vin från Médoc får tillbaka sin   

appellation.  

 

Planerna för ett återinförande av en vit AOC 

Médoc bliver konkreta  

Planerna för erkännandet av en Médoc-

appellation för vita viner tar konkret form. 

Ledarna för appellationerna Médoc, Haut-

Médoc och Listrac har gett sitt godkännande. 

De precisa specifikationerna ska framföras 

under det första halvåret av 2023. Ordföran-

den för producentorganisationen, Claude 

Gaudin, understryker att den inte är ny. Utan 

en tilbakagång till förr i tiden: &quot;Der var 

då stora mängder av vitt vin producerades i 

Médoc och de var torra men ändå söta. Med 

avskaffandet av den vita AOC Médoc så 

glömdes det bort.” Efter det har vingårdarna 

endast haft lov att använda AOC Bordeaux-

beteckningen för vita viner. 

För Gaudin är detta &quot;inte bara för att 

producera ytterligare ett vitt vin från Bor-

deaux. Vi önskar att skilja ut oss genom kva-

liteten av våra viner.&quot; Det gäller inte 

bara för vinodlingarna från 1855-

klassifikationen, men också för Crus Bour-

geois, som i ökande grad fokuserer på pro-

duktion av vita viner. 

Enligt producentorganisationen så produce-

rades det omkring 2 miljoner flaskor vitt vin 

i Médoc under 1930- talet. Av de 169 hektar 

vitvinsod-

lingarna 

som finns 

idag kan 

det tillver-

kas 6.000 

hektoliter 

eller 

800.000 

flaskor. 



EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

Varberg 

Läjet 
 

Onsdag 24 Augusti 
 

Kl. 1800 
Provning Pris 100:- 

 
Finns även provnings-

flaskor  att beställa! 
 

Kom ihåg Anmälan 
kontakta Tommy 
 Anmäl senast 

20 Augusti 
Tommy 0707 741 161  

 

Provning eller Event, 
efter önske,            

arrangeras efter          
avtale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIN MED OMTANKE 

Viner    

Kontakta oss          Här hittar du oss 

WPW WINECLUB  

Stubbarps Gård , Stubbarps Byaväg 73, 263 73 Arild  

Tel.: 042 15 22 80  

wpw@wpw-wineclub.com  

Kenth,  07 38 02 43 57, kenth@wpw-wineclub.com  

Tommy, 07 07 74 11 61, tommy@wpw-wineclub.com  

Hans, 07 03 87 00 46, hans@wpw-wineclub.com  

NAVN Årgang Land  Pris  

Cabernet d'Anjou, Rosé , Semi-dry  2021 Anjou 

Frankrike 

110,00 

Les Gourmandises d'Emma, Chardonnay,   2021 IGP 

Méditerranée,  

115,00 

Les vins Elicio, Rosé 2021  IGP Méditer-

ranée, Rosé. 

110,00 

Pinot Gris- Origin Al’sace  2017 Alsace 

Frankrike.  

145,00 

Chemin des Lions - Grenache Gris. Rosé 2020 Pays d'Oc 

IGP 

100,00 

Gewurztraminer – Origin Al’sace 2019 Alsace 

Frankrike 
145,00 

Luzón Colección  Roble 2020 Jumilla 

Spanien 

100,00 

http://wpw-wineclub.com/files/vinsmagnings-brochure-svensk.pdf


De bästa vinlistorna i världen belönade med 

Wine Spectators pris för bästa vinutbudet i 

97 restauranger över hela världen 

Enestående vinutbud och perfekt service: När 

bägge dessa slås ihop så blir vinälskare gla-

da. I år delade vinmagasinet &quot;Wine 

Spectator&quot; ut pris till 97 restauranger 

för världens bästa vinlista. Det högsta priset 

som en restaurang kan uppnå är Grand 

Award. I år kom två nya restauranger med på 

listan. Gabriel Kreuther Restaurant i New 

York City och Press Restaurant i Napa Val-

ley kan glädja sig över deras inkludering. 

Jörg Müllers restaurang på ön Sild är också 

med på listan över 97 Grand Award-

vinnarna. Den enda i Tyskland. I Italien får 

vinälskarna, enligt Wine Spectator, mest för 

pengarna på Enoteca Pinchiorri i Firenze, 

La Pergola i Rom av Heinz Beck, Ciau del 

Tornavento i Treiso (Piemonte), Cracco i 

Milano, Antica Bottega del Vino i Verona 

och Il Poeta Contadino i Alberobello.          

På listan är också Geranium i København 

och den svenska PM & Vänner i Växjö.  

I Österrike har Palais Coburg i Wien och 

Griggeler Stuba i Lech am Arlberg redan 

mottagit det stora priset. Likaså Atrio i Cáce-

res och Restaurante Rekondo i San Sebastián 

i Spanien har förärats med titlen. Louis XV 

Alain Ducasse i Monte Carlo och Clos Mag-

giore i London har også mottagit priser. En-

ligt Wine Spectator kan den koncentrerade 

expertisen hittas i Paris: Restaurangerna 

Epicure, Le Taillement, Les Climats, Tour 

d’Argent och Vantre imponerar med sina 

vinlistor och service. 

Den dyraste champagneflaskan såld för 2,5 

miljoner amerikanska dollar.  

 

Inte för innehållet 

utan för konsten på 

flaskan som gav 

rekordpriset. 

En magnumflaska 

Champagne 

Château Avenue 

Foch 2017 blev 

såld på auktion för 

det rekordhöga 

priset av 2,5 miljo-

ner amerikanska dollar (2,49 miljoner euro). 

Detta gör den till den dyraste champag-

neflaskan i 

världen. Det höga priset som de italienska 

bröderna Giovanni och Piero Buono, investe-

rare på kryptomarknaden, mode- och tekno-

logiverksamheter, har betalt är inte på grund 

av flaskans innehåll utan på NTF-konstverket 

på den. Tillsammans med champagnen blev 

alla rättigheter sålda tillsammans med bilden 

av den uttråkade apmutanten (&quot;bored 

ape mutant&quot;) och andra tecknade serie-

figurer avbildade på flaskan. 

Som Wallstreet Journal rapporterar så var 

transaktionen inte i kryptovaluta utan i ame-

rikanska dollar. 

Säljaren är den brittiska igångsättaren Sham-

mi Shinh som har skapat flera dyra lyxvin- 

och spritvarumärken. Han designade 

flaskan med konstnären Mig och hoppas att 

kampanjen kommer att öka medvetenheten 

om NFT’er (digitala eller virtuella föremål, 

ex. digital konst.) Samarbetet med Mig kan 

bli det första av en begränsad serie. 

Château Avenue Foch är ett champagnemär-

ke som är en nystartad verksamhet. Druvorna 

kommer från ledande cru-märken på 

Allouchery-familjens vingård i Chamery. 

Som köparen Giovanni Buono sa så har brö-

derna inga planer om att någonsin öppna 

flaskan. 

Källa: Drinksbusiness; 

 

Rökt lax med hallonvinäger.   

En väldigt snabb och fräsch rätt som passar 

perfekt till sommaren och som vi parar ihop 

med en Antichello Custoza  eller  

Detta fungerar bra som en måltid vid havet, 

på en båt eller på stranden, eller för dem som 

har stannat hemma och vill känna sig som 

om de är på semester. 

Ingredienser för 4 personer: 

600 g skiva skotsk rökt lax, 200 g 

isbergssallad, 200 g vild ruccola, 1 Fuji-

äpple, 40 g rostade sesamfrön, hallonvinäger 

efter önskemål, extra virgin olivolja efter 

behov. 

Tillredning: 

Tvätta och torka väl ruccola och 

isbergssallad. 

Tvätta Fuji-äpplet och skär det i tärningar 

med skalet. 

Lägg sallad, ruccola och äppeltärningar i en 

stor skål och smaka av med salt, EVOO och 

så mycket hallonvinäger du vill. Blanda 

försiktigt. 

Lägg två skivor rökt lax på varje tallrik 

bredvid lite av salladen och strö sedan över 

lite sesamfrön ovanpå. 

Krydda laxen med några droppar 

hallonvinäger. 

Nytt  

från Vinets värld.    



Just Roberto Prosecco Extra Dry. 

Friuli, Veneto.  Italien 

Ljust halmgult färg, Smaken är rund, 

trevlig och fräsch, intensiv, komplex, 

fin, fruktig doft. 

bubblorna: fina och ihållande. 

Druvar: Glera   

Serveringsförslag: som aperitif, men 

också under hela måltiden. Speciellt 

med fiskrätter eller lätta rätter i all-

mänhet.                   

.                                                    

Serveringstemperatur: 10 - 12 ° C 

Hållbarhet efter skörd: 3 - 5 år. 

1 Flaska  

120:- 

Namn: Luzón Colección  Roble 
Plats:   Jumilla  

Land: Spanien 
Producent: Bodegas  Luzón 

År: 2020 
Beskrivning: Intensiv körsbärsröd 
färg med violett kant. Mogen röd fruktdoft 
av söta kryddor, rostade och krämiga to-
ner från de amerikanska ekfaten. Frisk, 
mjukt och mycket fyllig smak. Mogna och 
söta tanniner. 

Druvor: Monastrell (Mourvèdre). 3 
månader på amerikanska och franska ek-
fat. 
Sockerhalt:   
Serveringsförslag: Alla slags grytor, sä-

songsbetonade rostade grönsa-

ker, mogen och halvmogen ost, 
charkuterier, risrätter, grillad 
ljust och rött kött. 

1 Flaska  

105:- 

Namn: Obaya Selección Verdejo. 

Plats:   Castillia y Leon 

Land: Spanien 

Producent: De Andres Sisters 

År:  2020 

Beskrivning: Strågul färg. Mycket 

aromatisk, toner av tropiska frukter 

sticker ut. Det är en balanserad och 

lätt vin, perfekt för alla tillfällen. 

Druvor: 100% Verdejo.  

Sockerhalt:   

Serveringsförslag: Perfekt a till 

pasta, fisk och vitt kött. Som aperitif 

och perfekt i kombination med asia-

tiska rätter 

Serveringstemperatur: 10 - 12° C 

Hållbarhet efter skörd: 3-4 

år 

Namn: Obaya Selección Tempranillo. 
Plats:   Rioja 
Land:  Spanien 
Producent: De Andres Sisters 

År:  2020 
Beskrivning: Bordsvin från vingårdar 
bredvid Fuenmayor (La Rioja) 

Lila röd, ljus färg. I näsan är det mycket 
fruktig, med röda bär och lätt rostade 
aromer. I gommen är den fräsch, 
sammetslen, med mjuka tanniner och en 

medium eftersmak. 
Druvor: 100% Tempranillo  
Sockerhalt:   
Serveringsförslag: Detta vin passar 
perfektmed olika kött, ris, grönsaker, ostar 
och sallader. 

Serveringstemperatur: 16 - 18° C 
Hållbarhet efter skörd:  3-4 år 

1 Flaska  

90:- 
Namn: Antichello Custoza 
Plats:   Veneto DOC 
Producent: Cantina Sofia 
År:  2020 

Beskrivning: En delikat, ljusgul färg 
med magnifika silverfärgade nyanser, 
den har en extremt fin, harmonisk och rik 
doft , en blandning av florsocker, söta 
mandlar, tropisk frukt - särskilt banan - 
och vaniljsås. Ett vin med en bra 
struktur, levande friskhet och balanserad 

intensitet: Smak av  behaglig mineral och 
finishen är  ren, levande, med en härligt 
bitter antydan till mandel. 
Druvor: Trebbiano, Garganega, 
Trebbianello, Cortese, Malvasia, Riesling 
italico, Pinot Bianco och Chardonnay, i de 

mängder som anges i de officiella 
produktionsspecifikationerna. 

Serveringstemperatur: 10-12 

° C                                                                                      

SE Recept 

1Flaska  

116:-                              

Angels Tears Red. 
Grande Provence, 
Western Cape, Franschhoek, 
  

Beskrivelse: En lätt drickande röd 
blandning med röda bärsaker på framsi-
dan på näsan och gommen. Detta är ett 
medium bodied vin med mjuka, släta tan-
niner, perfekt för varje dag njutning 
Druer: Merlot and Cabernet Sauvi-
gnon.              

Alc / vol 14% | pH 3,60 | R.S. 3,5 g / l | 
TA 5,6  /                                          
Serveringsförslag: En röd blandning per-
fekt för de avkopplande grill- eller pastak-
vällarna, eller bara njut av ett glas på 
egen hand.  

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

90:- 

100:- 

1 Flaska  

REA 


