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NYHETSBREV. 

 

VINETS FIENDER 
 

WPW-Wineclub, Stubbarps Gård, Stubbarps Byaväg 73, 263 73 Arild  

Tel. 042 15 22 80 info@wpw-wineclub.com  

Nyheter och erbjudandeNyheter och erbjudandeNyheter och erbjudande   

Välkommen till novembers  

Nyhetsbrev. 

En måned som jag ser fram emot 

med stor förhoppning om att få leve-

rans av nya viner från både Italien 

och Spanien. Dessvärre är transpor-

terna för närvarande osäkra och otro-

ligt långsamma. 

Beklagligtvis måste jag också kom-

ma in på utskicken som görs varje 

månad av Nyhetsbrevet. Detta är nå-

got som jag lägger stor vikt vid. Att 

komma med nyheter och många an-

dra upplysningar och information till 

er och som jag hoppas att NI är gla-

da / nöjda med.   

Men det det rör sig om är mail som 

kommer i retur och inte kan levereras 

till mottagarna. Jag är medveten om 

att en del namn efter @ är ändrade, 

raderade m.m. som t.ex. tele2.se, la-

holmsbredbandsbolag.se, wekunet.se, 

surfia.nu, med flera. De av er som 

inte mottar vårt nyhetsmail så ber jag 

er att skicka er nya mailadress till 

mig. 

För att hålla fast vid gällande regler 

om utskick av mail m.m. så kommer 

medlemmar som inte längre mottar 

våra mail naturligvis att bli raderade 

från vårt medlemsregister samt från 

vår webbsida. Därefter kommer de 

inte att ha tillgång till den. Och just 

precis ”Med hänsyn” till våra webb-

sidor så kommer det att inom kort tid 

bli ändringar på dessa. Detta sker 

p.g.a. ändringar hos vårt webbhotel 

samt ändringar i gällande regler. Vi 

förventar oss att hemsidan blir myck-

et enklare i upppbyggnaden och att 

information m.m. endas blir till-

gängliga för medlemmar efter att 

man har loggat in. Detta kommer 

även att gälla för Nyhetsbrevet.  Eller 

sagt mycket kort och precist,  

Hemsidan blir endast tillgänglig för 

medlemmar. 

Jag beklagar detta men det är en nöd-

vändighet för bl.a. säkerheten m.m.  

Jag hoppas verkligen att NI har for-

ståelse för dessa kommande ändrin-

gar. 

Tyvärr kom de portugisiska vinerna 

inte som väntat. Det var p.g.a. felle-

verans av etiketter och transporten 

från Portugal. Därför kommer de att 

fortsätta som erbjudande i november 

också. 

Det är en problematisk tid vi har just 

nu. Med en inflation som nu är oppe 

på över 11 % så ger ju detta en 

mängd problem för alla. Men jag 

hoppas att alla kommer att ha en här-

lig tid nu och den  kommande julmå-

naden. Jag ska göra vad jag kan för 

att NI fortfarande kan få fantastiska 

viner till bra priser. 

Hans F. Nielsen 

Husk och kom ihåg  

”TAKE CARE”.  



EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

Varberg 

Läjet 
 

Torsdag 10 November 

Kl. 1830 
Provning Pris 100:- 

 
Finns även provnings-

flaskor  att beställa! 
 

Kom ihåg Anmälan 
kontakta Tommy 
 Anmäl senast 
7 November 

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  

Les Gourmandises d'Emma, GSM 2021 IGP 

Méditerranée,  

110,00 

Les Gourmandises d'Emma, Chardonnay,   2021 IGP 

Méditerranée,  

115,00 

Gavi Di Gavi-DOCG 2020  Gavi, 

Piemonte 

165,00 

Angels Tears, Moscato Chenin Blanc.    Sydafrika 100,00 

Obaya Selección Verdejo. 2020 Castillia y 

Leon 

90,00 

Obaya Selección Tempranillo. 2020 Rioja 90,00 

Triantafyllopoulos Dikaios Oinos.  2018 KOS 

Grekland 

120,00 

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


Som jag tidigare har skrivit om i        

Nyhetsbrev m.m. så forsätter detta i den 

internationella pressen som t.ex med 

denna artikel: 

 

Vinets fiender 

Detta kan tyckas vara en upprepning av 

vad vi ofta har skrivit om tidigare. Men 

det finns ett hot och det är verkligt. Och 

det som ägde rum i början av året kan 

bara ha varit en vapenvila i en offensiv 

som har kommit tillbaka i stort sett. 

Vi har sagt detta många gånger men 

situationen är densamma: 

Europaparlamentets BeCa-utskott 

(Beating Cancer) är på offensiven mot 

vinvärlden. Den gör det denna gång med 

stöd av en resolution antagen av 

Världshälsoorganisationen (WHO) - 

Region Europa som syftar till att 

bekämpa alkoholkonsumtionen och 

minska dess konsumtion per capita med 

10 % till 2025. Vid noggrann granskning 

av WHO-dokumentet, "Europeiska 

Framework for Action on Alcohol 2022-

2025”, är det ett avsteg från den globala 

alkoholstrategin som WHO antog först i 

maj och cancerplanen som antogs av 

Europaparlamentet. Där de betonade 

behovet av att fokusera på den skadliga 

konsumtionen av alkohol. Hur det än må 

vara men det här senaste dokumentet 

verkar betona att det inte finns någon 

säker nivå för alkoholkonsumtion. Med 

andra ord är attacken fullfrontal. 

BeCa-kommittén är för närvarande 

tillbaka på offensiven med en rad 

regleringsförslag som syftar till att 

drastiskt begränsa konsumtionen av 

alkohol. Dessa inkluderar att skriva ut 

varningar på etiketter på vinflaskor som 

liknar de som för närvarande finns på 

cigarettförpackningar, som "skadligt för 

din hälsa" och andra åtgärder som är 

ännu värre. Dessa kan inkludera att 

förbjuda reklam för alkoholprodukter, 

minska eller till och med avskaffa 

offentliga medel för att främja 

vinsektorn, inklusive de från 

gemensamma marknadsorganisationer 

(CMO) och de regionala 

utvecklingsplanerna i EU:s 

medlemsstater. Vilket skulle höja priset 

på vin för att motverka dess konsumtion. 

Detta motiveras med antagandet att 

alkoholkonsumtion, oavsett vad eller hur 

mycket, ska undvikas så mycket som 

möjligt av hänsyn till den personliga 

hälsan och kostnaderna för att behandla 

sjukdomar relaterade till 

alkoholkonsumtion. Det finns alltså 

ingen skillnad mellan användning och 

missbruk. Alkohol bör inte konsumeras 

och det är det och detta baserat på 

obestridliga "vetenskapliga bevis". 

Och det verkar inte göra någon skillnad 

att påpeka att i Italien, Frankrike och 

Spanien så har trots allt den 

genomsnittliga livslängden ökat eller att 

vinkonsumtionen per capita har minskat 

från mer än 110 liter till drygt 40 under 

de senaste 40 åren. Vilket exemplifierar 

människors förmåga att självreglera sig 

själva som går långt utöver målen för de 

utarbetade drastiska regleringspaketen. 

Men alltså, de är "upplysta" som måste 

förklara allt för oss och påtvinga 

beteenden de anser vara "korrekta" för 

alla oss stackars dödliga som behöver 

vägledas i rätt riktning. 

Många människor är oroliga, 

producenter såväl som 

parlamentsledamöter. Även om några av 

de sistnämnda otroligt många kommer 

att rösta för de nya åtgärderna när 

Europaparlamentet, det organ som 

kommer att behöva anta och så 

småningom genomdriva dessa åtgärder, 

tar upp fallet. Vi får se vad som händer 

nästa månad. 

Ett sista övervägande. Europeiska 

unionen gör lite eller ingenting för att 

stoppa kriget som rasar vid våra portar, 

gör lite eller ingenting för att lösa den 

mycket allvarliga energikrisen och gör 

lite eller ingenting när det gäller frågor 

som direkt berör oss och som ändå tar tid 

att göra något åt och orsakar mycket 

skada för vinsektorn. Något att tänka på.  
 

 

Ytterligare 2 artiklar har också 

publicerats 

på vinets värld . 

 

läs här:   

wpw-wineclub.com - Vinets värld  

 

Nytt  

från Vinets värld.    

http://wpw-wineclub.com/index.php/vinets-varld


Namn: Triantafyllopoulos Malagouzia -    Sau-

vignon blanc.                                                               
Plats:   KOS  

Land: Grekland 

Producent: Triantafyllopoulos Winery,  

(Koswinery) 

År: 2018 

Beskrivning: Lätt varm grönaktig färg. Delikat 

arom av exotiska frukter. Fin fruktig och fräsch, 

sval, mild, smakfull med smak med en liten 

aning citrusfrukt. 

Druvor: Malagouzia 50%, Sauvignon Blanc 

50% 

Alcohol: 13% 

Serveringsförslag: Med friska fiskrätter, grönsa-

ker, tårtor, risotto, mjuka ost och 

frukt. 

Serveringstemperatur: 10-12°C                                                                                                               

Hållbarhet efter skörd:  5 år 

1 Flaska  

120:- 

Namn: Triantafyllopoulos Erithros.                                                               
Plats:   KOS  

Land: Grekland 
Producent: Triantafyllopoulos Winery,  

(Koswinery) 
År: 2015 
Beskrivning: Erithros                                                                                                                             
Djupt rubinröd färg med lila nyanser. Rik, 
mogen, välutvecklad bukett. Smakfull, 
varm, med en solid struktur och balanserade 
med bra struktur och mjuka tanniner 

Druvor: Tempranillo 50% Syrah 50%                                                                                                                    
Sockerhalt: g/L:  
Alcohol: 13% 
Serveringsförslag: Med kött, men särskilt 
rött kött, vilt och ost.. 

Serveringstemperatur: 15-18°C                                                                                                               

Hållbarhet efter skörd:  8 år 
1 Flaska  

130:- 

Namn:  Vila Justa, Selection White 

Plats:    Tejo Region Wine,  

Land:   Portugal 

Producent:  Herdade Da Cabeceira 

År:   2021 

Beskrivning:  Druvor skördade under den sva-

laste perioden på morgonen, öppen vinifiering 

med partiell avstjälkning och med temperatur-

kontroll mellan 12 -15° under en period av 15 

dagar.  En gröngul färg. Sprudlande, bra mine-

ralitet med citrustoner. Mycket lång och fräsch 

I munnen, fruktig med bra syra. 

Druvor:  Antão Vaz and Arinto 

Sockerhalt:  g/ L/ : <2,4 

Alcohol:  13  % 

Serveringsförslag: Perfekt att smaka till skald-

jur och lätt kött.  

Serveringstemperatur: 10-12°C                                                                                                               

Hållbarhet efter skörd:  1 – 5  år 

Namn:   Vila Justa, Selection Red 

Plats:     Tejo Region Wine,  

Land:   Portugal 

Producent:  Herdade Da Cabeceira 

År:   2021 

Beskrivning:  Druvor skördade över natten, med 

total avstjälkning, jäsning i 10 000 kg konisk kar vid 

kontrollerad temperatur mellan 24° -26° under en 

perlod på 10 dagar. Delvis åldrande i 225 l. fat i sex 

månader. Rubinrött vin skapades med dofter av 

mogen röd frukt, konserver och kryddor. Lätt agtng 

ün trä ger intensiva och silkeslena smaker till 

gommen. Detta vin har ett djup tack vare runda 

tannlner från terroiren. 

Druvor:  Aragonez, Tourtga Naclonal and 

Alicante Bouschet 

Sockerhalt:  g/L: 0,6 

Alcohol:  13,5  % 

Serveringsförslag: Perfekt att smaka 

till stekt kött som lamm, lätt vilt, kalv 

och nötkött. 

Serveringstemperatur: 16-18°C                                                                                                               

Hållbarhet efter skörd:  1 – 5  år 

1 Flaska  

100:- 
Namn: The Widower Pinot Noir 
Plats:   Lodi, Californien 
Land: USA 
Producent: Scotto Estate               

År: 2016 
Beskrivning: Elegant, mjuk och söt Pinot 
Noir med doft av körsbär och vinbär. I 
gommen är vinet mjukt och behagligt 
med en elegant fruktkaraktär, sötma och 
mjuka mogna tanniner. Här får du ett 
lättillgängligt rött vin med mycket saft 

och kraft. 
Druvor: Pinot Noir,30 år gamla 
vinstockar, då resulterar det i vin av hög 
kvalitet och med en stor elegans. 
Sockerhalt: g/L:  
Alcohol: 13% 

Serveringsförslag: Anka, gås, vilt, 
lätt kött och tartar samt ostar 
Serveringstemperatur: 14-16°C                                                                                                               
Hållbarhet efter skörd:  6-12 år 

1Flaska  

190:-                              

Namn: Luzón Colección  Crianza 
Plats:   Jumilla 
Land: Spanien 
Producent: Bodegas Luzón 

År: 2018 
Beskrivning: Djup rubinröd färg. Kombi-
nationen av dessa två inhemska vinsorter 
producerar ett komplext och välbalan-
serat vin. Smaken inkluderar kryddiga 
toner, lakrits, svarta frukter som vinbär 
och björnbär som förenas utmärkt med 

delikata tobakstoner. Det är ett moget 
och elegant vin med sammetslena tan-
niner och en lång eftersmak 
Druvor: 70 % Monastrell och 30 % Gar-
nacha Tintorera druvor, 12 månader på 
franska och amerikanska ekfat. 

Alcohol: 15 % 
Serveringsförslag: Nötkött, vilt, 
stekar, iberisk korv, feta osta och 
en rad gryträtter. 
Serveringstemperatur: 14-16°C                                                                                                               

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

100:- 

115:- 

1 Flaska  

NYHET NYHET 

REA REA 


