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Välkommen  till septembers 

Nyhetsbrev. 

 

Farväl till ett augusti som har varit 

”problematiskt”. Med ett oförutsägbart 

väder som ser ut till att bli den mest blöta 

augusti sedan starten av 2000-talet. 

Men också en månad som gav problem 

med leveranser och stigande 

transportkostnader. Ex. transport från 

Italien ( från transportfirman: -Italien är 

stängt . Alla är på semester så vi kör inte) 

ca 4 veckors leveranstid. 

Transport från USA 18 veckor. Det finns 

inga containrar. Vilket struntprat! USA har 

ökat sin import från Asien med upp emot 

30 %. Det vill säga ca 30 % fler containrar 

in i landet. Men de ska ju också ut igen. 

Nä, det är inte det som är problemet. 

Problemet är att containerskeppen tjänar 

mer pengar på att segla till USA än till 

Europa. Samtidigt som skeppen har 

förlorat mer än 1400 container i havet och 

dessa får ”bara” lov till att vara där. De 

provar inte att plocka upp dem igen. Alla 

dessa saker har ni säkert läst om som 

också skapar problem för andra branscher. 

Där det b.la. talas om inte nog med varor 

till julhandeln. Speciellt inom  

elektronikbranschen.  Men det är ju inte 

endast transporter som det ”blåser hårt” 

om just nu. Livsmedelspriserna har också 

stigit med ca 5,3 % sedan mars. Och det 

pratas om ökning av priserna på varor som 

bröd, mjölk och smör. På grund av ökade 

omkostnader på b.la. olja och bensin. Men 

inga regeringar i EU vill tala om en 

stigande inflation. 

Till gengäld har flera stora 

livsmedelskedjor fått varsel från olika 

leverantörer om att råvarorna ökar i pris. 

Inom vinbranschen är det inte bara de 

ökade kostnaderna utan också väder/

klimatförändringar som gör sig gällande. 

Under Vinnyheter kan ni läsa om några av 

dessa problem. 

 

Men tillsvidare har WPW kunnat hålla 

våra priser och fått ett par goda avtal i 

hamn som vi den kommande säsongen ser 

fram emot att presentera för er. Men som 

ni har sett de senaste månaderna så har det 

kommit flera nyheter i vårt sortiment. 

Tyvärr är det inte alltid så att jag kan 

presentera dessa under månadens 

erbjudande. Men jag lägger in dem under 

den grupp de hör till. Fast jag kommer att 

ändra lite på det den närmsta tiden. 

Det ska arbetas på att lägga ytterligare en 

del till vår webbsida som kommer att vara 

en länk till vinnyheterna. Så ni inte ska 

behöva leta efter dem under de olika 

grupperna. Det kommer också bli andra 

mindre ändringar på sidorna för att göra 

dem lite mer intressanta. T.ex. är det inte 

så många som har lagt märke till att det 

ganska ofta ligger en länk till ett recept 

under bilden till månadens Nyhetsbrev på 

webben. Ofta ett recept som passar till en 

av månadens erbjudanden. 

Jag tar även gärna emot förslag från er på 

ändringar. 

 

Utöver allt detta är det glädjande att vi nu 

är igång med vinprovningar igen. Detta 

gäller både officiella och privata 

provningar. Dessvärre är det inte alltid 

möjligt för oss att göra reklam för dessa 

provningar. 

Förfrågningar och beställningar på Events/

vinprovningar är välkomna. 

 

Ser fram emot att se och träffa er den 

kommande tiden. 

 

Hans F. Nielsen 



EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

 

Varberg 

Torsdag 16 September 
Kl. 1815 
Läjet 

Provning Pris 100:- 
 

Kom ihåg Anmälan 
kontakta Tommy 

 
Anmäl senast  
11 September 

Tommy 0707 741 161 

 

VIN MED OMTANKE 

 

Provning i Arild  

eller efter önske, 

kan arrangeras  

efter avtale. 

 

 

 

Utgående, kvarvarande och REA Vine. 

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 Antal Normal Pris  Nu Pris  

Pulpit Rock, Reserve Petit Verdot. 2012 

Sydafrika 

12 201,25 170,00 

Cuvée Autan, Aureto, Côte du Ventoux.  

Frankrike 

6 154,25 125,00 

Domaine Jordy, Marselan. 2008, Languedoc  10 130,50 110,00 

Pulpit Rock, Reserve, Shiraz. 2013, 

Sydafrika 

12 201,25 170,00 

Sinais (Signal) Cabernet Sauvignon 2015, 

Don Guerinno, Brasil 

52 129,00 80,00 

    

    

    

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


Frankrikes vinodlare förväntar sig upp 

till 30 procent lägre skörd 2021.  

 

Vårfrost och peronospora leder till en av 

historiens minsta 

vinproduktionsvolymer. 

Svår frost på våren samt ett massivt 

mögelangrepp efter kraftiga regn på 

sommaren leder till en av de lägsta 

vinproduktionsnivåerna i Frankrikes 

historia. Det uppger en talesperson för 

det franska jordbruksministeriet. Enligt 

dem väntar vinodlare för närvarande en 

produktionsminskning på mellan 24 och 

30 procent. Minister Julien Denormandie 

hade redan beskrivit vårfrosten som 

"förmodligen den största 

jordbrukskatastrofen i början av 2000-

talet". Frankrike har aldrig upplevt en så 

allvarlig vårfrost. 

Sonoma vingård Griffin's Lair 

producerar inte vin på grund av torka.  

Torka i Kalifornien tvingar kända 

producenter att avstå från skörd. 

Den hårda torka i Kalifornien tvingar den 

välkända vingården Griffin's Lair i 

Sonoma att avbryta hela skörden i år. Det 

finns inget vatten tillgängligt för att hålla 

vinstockarna med druvor vid liv. Som 

ägaren John Flynn säger stod han inför 

beslutet att satsa på kortsiktiga vinster 

eller att säkerställa vinstockarnas 

överlevnad för framtida skördar. Enligt 

hans uppfattning kunde vinstockarna inte 

ha mognat fullt ut i sitt utarmade tillstånd 

och energin som de skulle ha använt i 

detta försök kunde ha påverkat kvaliteten 

på framtida skördar. "Genom att skära av 

frukten kan vi bättre bibehålla 

kolhydraterna i vinstockarna och 

förbättra hälsan i många år framöver", 

säger han. Flynn ser det som ett dåligt 

omen att, förutom Pinot Noir, den 

robusta Syrah inte överlevde torkan. 

Redan föregående år hade en del av hans 

druvor påverkats av rök från en 

skogsbrand. 

Moët Hennessy introducerar första 

tequilan med champagnesjäst  

Tequila "Volcan de mi Tierra" använder 

champagnejäst för jäsning för första 

gången. 

Det mexikanska tequilamärket Volcan de 

mi Tierra, som tillhör Moët Hennessy 

Group, har introducerat en tequila jäst 

med champagnesjäst. Fram till nu har 

mestadels brödjäst använts för att jäsa 

agavemusten, men aldrig tidigare 

champagnesjäst. Jästen, som kommer 

från Lallemand genom förmedlaren av 

Moët Hennessy, sägs ge tequila blanco 

nya smaker av äpple, kola, ananas och 

citrus, samt en mjukare finish. Volcan de 

mi Tierra förvärvades av Moët Hennessy 

2017 

Österrike drabbades massivt av 

hagelbyar.  

Otaliga stormar orsakar miljontals skador 

på cirka 2 000 ha 

Österrikisk vinodling har skadats massivt 

av ett extremt stort antal hagelbyar och 

stormar de senaste veckorna. Enligt "Der 

Winzer" påverkades cirka 2000 ha 

vingårdar mellan slutet av juni och 

början av augusti. 

Hagelförsäkringsbolaget anser att skadan 

är ett "negativt rekord för skadans 

omfattning". Bara i centrala Burgenland 

fick till exempel 1 100 ha vingårdar 

skada till ett värde av miljoner euro. I 

Steiermark föll hagel på cirka 300 ha och 

orsakade skador på 1,4 miljoner euro. I 

Nedre Österrike och Wien föll 

hagelstorleken på storleken på 

tennisbollar och orsakade förstörelse på 

cirka 550 hektar med skador på totalt 

fyra miljoner euro. 

Nytt  

från Vinets värld.    



Ultimatum, Tempranillo,  

Bodegas Santa Rufina,  

Vinos de la Tierra de Castilla y León. 

Spanien.                                                                                                     

Ultimatum tillverkas av 100% Tempranillo 

druvor från vinstockar av 15-40 år gammal 

och har mognat 24 månader på franska och 

amerikanska ekfat. Dessa faktorer 

återspeglas tydligt i den fullständiga, 

fruktig och mjuk krämig smak. I näsan 

finner man svarta vinbär och röda bär.                                                         

Druer: Tempranillo 

Serveringsförslag: Rekommenderas med 

rött kött, vilt och lagrade ostar.                          

Serveringstemperatur: 16 - 18° 

C. 1 Flaska  

100:- 

Just Roberto Chianti DOCG Riserva 

Cantine Bonacchi Spa 

Toscana.  Italien                                                                                                                 

Intensiv ljusröd färg,  färsk, full. Intensiv 

tannin balanserad av mjukhet och surhet. 

duft er intensiv, ren, kännetecknad av an-

teckningar som påminner om röda frukter, 

björnbär, svarta vinbär och trevliga va-

niljspår.                                                                                                                             

Druva: 100% Sangiovese 

Serveringsförslag:. Bra med alla välsma-

kande kötträtter, utmärkt med medelålders 

ost och med vilt. 

Serveringstemperatur: 14 - 18° C. 

 

SE MÅNADENS RECEPT 
1 Flaska  

115:- 
Just Roberto                                                                                                                                                    

Montepulciano d'Abruzzo   

Italien.                                                                                                 

Rubinröd, lysande och livlig med violetta 

nyanser, Harmonisk, smidig, rund, fyllig 

och ihållande. 

Fruktigt duft med inslag av surt svart 

körsbär och liten mogen röd frukt 

Druvor: Montepulciano 100%                                                                                                                            

Serveringsförslag:. Idiel til Risrätt, 

rostade och grillat kyckling, fläsk, 

kalvkött och lamm, helst kryddat med 

örter                                                                                                                                                         

Serveringstemperatur: 16 - 18° C. 

Servera vid 10-12 ° C   

Claroscuro Malbec,  

Uco Valle. Argentina.                                                                                       

Markerade blå och violetta toner typiska för 

Malbec. Att lyfta fram blomsteraromer som 

är karakteristiska för Vista Flores, berikade 

av svarta frukter och andra komplexa aro-

mer som bidragit av åldrandet. Eftersom 

det var ett kallt år har den en rosbukett. På 

gommen har den mjukheten och elegansen 

i Malbec, och samtidigt en markant kon-

centration, volym och uthållighet. Måttlig 

surhet och alkohol    något högre än ge-

nomsnittet för regionen.                                                                                                                            

Druer: Malbec.                                                                                                                                         

Serveringsförslag:   Kraftfulla och kryddig 

rätter, Grill, Entrecote,  mogna 

hårda ostar                                                           

Serveringstemperatur: 16-18 ° 

C.   

1 Flaska  

140:- 
Tacco Barocco, Fiano 

Cantina Sampietrana  

Salento I.G.P.  

Italien 

 Halmgul färg, med gyllene reflektioner, en 

elegant bukett med gula frukter och citrus,                   

välbalanserad och lång smak.                                                                                                                                                              

Druvor: Fiano 

Serveringsförslag: Passar bra med fisk och 

skaldjur, vitt kött och säsongens grönsaker. 

Serveringstemperatur: 10 - 12 ° C  

1Flaska  

105:- 

Giglio di Mare, Spumante Rosato 

Negroamaro |                                                                     

Cantina Sampietrana,  

Puglia, Italien.                                                                            

Med en delikat rosa rodfärg har den en fin 

och ihållande perlage som ger näsan dofter 

av vit persika, kanderad ceder och inslag av 

granatäpple. Fräsch och krämig smak, 

måttligt salt, av god längd. I gommen finner 

vi känslor av gul frukt, med inslag av litchi, 

persika och ananas.                                         

Druvor: Negroamaro 100%.                                                                                                                          

Serveringsförslag: Vi rekommenderar att du 

kopplar ihop med aptitretare, kött och ost, 

nötkött eller fisktartar, skaldjur, sjöborrar. 

Utmärkt som aperitif eller som 

en hel måltid.                                   

Serveringstemperatur: 10-12 ° C 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

85:- 

145:- 

1 Flaska  
Begränsat antal 


