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Välkommen till Oktobers Nyhetsbrev. 

En spännande men också jäktig tid. 

Skörden är igång över hela Europa. En 

hektisk tid for vingårdarna.  

Vilket gör det lite mer tidskrävande med 

leveranser. Tillsammans med transport-

problem i större delen av Europa så har 

det stor inflytelse på våra egna leveran-

ser av nya viner. Vin som kan vara be-

ställt för över en månad sedan. Och detta 

gäller över hela världen. Vi har viner 

både från Frankrike och Spanien som är 

på väg. Viner från Italien förväntar jag 

mig först i slutet av månaden.    

Totalt är det 10 nya viner från Spanien 

och 6 från Frankrike. Därtill förväntas ca 

6 i slutet av  månaden från Italien.     

Nyheter som jag ser fram emot att pre-

sentera för er.  

Tyvärr är transporten runt om i Europa 

mycket försenade. Det är inte ovanligt 

att det tar 10 -14 dagar längre än nor-

malt. Det är flera anledningar till detta. 

Den största är bristen på chaufförer och 

till det tillkommer även ökade bränsle-

priser. Det innebär också högre trans-

portpriser. Tiden för leveranser från   

resten av världen har i genomsnitt blivit 

dubbelt så långa och väsentligt dyrare. 

Det är en tuff värld vi lever i just nu. 

För vinhusen runt om i Europa ser skör-

den dessvärre ut till att bli ca 10 – 40 % 

under normalt. Även nyheterna på TV 

har varit ute och sett på detta. B.la. med 

ett besök i Chablis-området. Där det ab-

solut inte ser så bra ut. Det kommer    

naturligtvis att påverka leveranser och 

priser. Flera vinhus kommer inte att vara 

i stånd till att leverera till gamla, och 

absolut inte till nya, kunder. Det är en 

hård bransch. 

Jag kan dock glädja mig över att precis 

med Chablis har jag fått en möjlighet av 

små leveranser från en gammal bekant. 

Det förväntar jag mig att ske i slutet av 

hösten. 

Provninger! Jo, de är i full gång och jag 

är glad för att få presentera er för de 

många nya vinerna som vi har fått detta 

år. Men som det ser ut just nu är det end-

ast plats till några få provningar resten 

av året. Då endast på måndagar, tisdagar 

och ett fåtal onsdagar. De flesta prov-

ningarna är privata provningar. Därför 

kan ni inte kunna läsa om dem på     

hemsidan. Men Ni är välkomna att ringa 

in med era förfrågningar..  

Utöver att hålla mig uppdaterad          

nuförtiden så har branschen också      

påbörjat med att anordna mässor och 

konferenser runt om i Europa.          

Spännande, men det är ju inte den riktiga 

tidpunkten för detta. Dels har gårdarna 

en jäktig tid och vi som handlar med vin 

har årets mest arbetsamma tid framför 

oss. Normalt brukar man också förlägga 

de flesta mässorna och konferenserna i 

februari, mars eller april. Men på grund 

av pandemin som har stängt ner för mäs-

sorna kommer flera att pröva att förlägga 

dem nu i höst.  Men det är ingen bra  

tidpunkt. 

Hoppas att vi alla får en härlig höst/

årstid med fantastiska smakupplevelser 

med mat och vin. 

Hans F. Nielsen 

 



EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 
 

Varberg 

Torsdag 28 Oktober Kl. 1830 

Läjet 
 

Finns även provningsflaskor  
att beställa! 

 

Provning Pris 100:- 
 

Kom ihåg Anmälan 
kontakta Tommy 

 
Anmäl senast  
25 Oktober 

Tommy 0707 741 161 

 

VIN MED OMTANKE 

 

Provning eller Event, 
efter önske,  

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  

Sinais (Signal) Cabernet Sauvignon 2015, 
Don Guerinno, Brasil 

52 129,00 80,00 

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 

Château Beaulieu. Côtes de Bourg,  6 134,50 100,00 

Cantina di Negrar, Le Preare  Lastone,  Veronese rosso 12 107,50 90,00 

Cantina di Negrar, Le Preare, Corvina. 15 104,50 90,00 

Ca' de' Rocchi,  Opera no.3   2005, Tinazzi 8 510,00 420,00 

    

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


Skörden 2021 
Runt om i Italien 
Ett negativt tecken för den italienska skörden 
2021 är att den är på 44,5 miljoner hektoli-
ter.Men kvaliteten på druvorna bedöms i 
genomsnitt vara bra. Med toppar av spets-
kompetens. Trots de ogynnsamma klimatför-
hållandena (vårfrost och sommartorka) be-
kräftar Italien sin dominans på europeisk och 
världsnivå. De ligger före Spanien (39 mln / 
hl med -16%) och Frankrike (34,2 mln / hl 
med -24%). I Italien är situationen ganska 
varierad: en nedgång med 12% i norr och i 
mellersta delarna. Medan söder registrerar - 
5%. Men Sicilien, Kampanien och Kalabrien 
noterar tillväxt. 
 
Vinkrig mellan Italien och Kroatien 

I den kroatiske regionen Dalmatien har man i 
mer än 1000 år framställt ett bärnstensfärgat 
dessertvin med namnet Prošek. Nu har Kroa-
tien ansökt i EU om att få namnet Prošek 
skyddat via en så kallad PDO-betingelse 
(Protected Designation of Origin). En sådan 
PDO har t.ex. Champagne också uppnått för 
namnet på sina berömda bubblor. Likaså 
Italiens mousserande vin, Prosecco som 
framförallt tillverkas i Veneto-regionen, har 
en PDO. Men utsikten till att även kroaterna 
skulle uppnå ett EU-beskydd för sin Prošek 
väcker stor vrede hos Proseccos vinråd. 
 
Ett angrepp på "made in Italy" 
Lyckas det för Kroatien så kan Prošek säljas 
sida vid sida med det italienska mousserande 
vinet i de europeiska butikerna. Från Prosec-
cos vinråd låter det som att den stora likheten 
mellan namnen på de två vinerna kommer att 

förvirra kunderna. Och vinrådet får god upp-
backning hemifrån. Den italienske lantbruks-
organisationen Coldiretti kallar kroaternas 
ansökan för ett ”direkt angrepp på made in 
Italy”. Och den italienska lantbruksministern, 
Stefano Patuanelli, har uttalat sig om att hela 
den italienske regeringen massivt kommer att 
motsätta sig ansökningen. 
 
Andra gången Kroatien ansöker 
I Kroatien ställer man sig oförstående till den 
italienska vreden. Det är för stor skillnad på 
vinerna. Både när det gäller utseendet och 
smaken för att kunderna ska bli förvirrade 
låter det från deras sida. Och att där finns en 
namnlikhet är oundvikligt och skulden är 
enligt kroaterna Dalmatiens historia. Från år 
1420 till 1797 var regionen nämligen under 
Venedigs herradömme. 
Det är faktiskt andra gången som Kroatien 
ansöker om en PDO för Prošek - första 
gången var år 2013. Då landet blev upptaget 
som Ekologiskt odlade vingårdar som även 
växer starkt över hela världen. Över 6 % av 
världens vingårdar är ekologiskt certifierade. 

Ekologiskt odlade     
vingårdar växer starkt 
över hela världen.  
Över 6 % av världens 
vingårdar är ekologiskt certifierade. 
International Organization of Vine and Wine 
(OIV) har publicerat aktuella siffror om ut-
vecklingen av ekologiskt certifierad vinod-
ling. Detta har ökat med cirka 13 % per år 
under perioden 2005 till 2019. Området un-
der ekologisk vinodling världen över är cirka 
450 000 hektar. Vilket motsvarar 6,2 % av 
den totala ytan. Europeiska länder dominerar 
rankningen av länder med den största ande-
len certifierade vingårdar: Italien med 15 %, 
Frankrike och Österrike med  
14 %. Tyskland ligger i nivå med Mexiko 
med 8 % (motsvarande 8 300 hektar). Spa-
nien, Frankrike och Italien står tillsammans 

för 75 % av de ekologiskt odlade vingårdarna 
i världen. 

När det gäller den årliga tillväxttakten är 
andra länder i spetsen: Egypten 
(bordsvindruvor) med 36 %, Sydafrika med 
30 % och Schweiz 
med 15 % i EU. 

St.Emilion       
vinmakare       
anklagas för att 
ha "manipulerat" 
Grand Cru -
klassificering 
 
De välkända slotts-
ägarna riskerar upp till fem års fängelse 
Två av Bordeaux mest kända vinmakare står 
inför rätta anklagade för att ha ”manipulerat” 
klassificeringssystemet St.Emilion. Hubert 
de Boüard, ägare till Château Angélus, och 
Philippe Castéja, ägare till Château Trotte 
Vieille anklagas för att ha påverkat klassifi-
ceringen av sina egna viner och införandet av 
andra vingårdar i klassificeringen. 

Ägarna till tre andra slott, vars viner inte 
ingick i systemet eller uppnådde Grand Cru 
Classé-status, har stämt dem. Denna katego-
risering sägs öka vinpriserna med upp till 30 
%. Anklagelsen är att de tilltalade, som infly-
telserika medlemmar av INAO (National 
Institute for Origin and Quality), har klassat 
sina egna viner bättre och för de av kunderna 
som de har konsultavtal med. Vilket påskyn-
dar vinpriserna. Klassificeringssystemet för 
St. Emilion har kritiserats sedan 2012, ef-
tersom provsmakningsanteckningarna bara 
står för 30 % av bedömningen. Vid en fäl-
lande dom får de Boüard och Castéja upp till 
fem års fängelse och upp till 500 000 euro i 

böter. De åtalade nekar till alla anklagelser. 

Nytt  

från Vinets värld.    



Bosque Real, Merlot,   
Bodegas Santa Rufina,                                  
Vinos de la Tierra de Castilla y León.  
Spanien                                                 
Körsbärsrött körsbär med granatnoter och 
jodade kanter, Stor komplexitet i näsan 
med kryddig åldrande anteckningar och 
botten av mogna svarta frukter. Rund, hölje 
och mogen mun. Elegant steg, välstrukture-
rad. Mjukt och sött.                                                                                                                              
Druer: Merlot, 15-40 år gl stokke,                
10 månader  i fat.                                                                                                   
Serveringsförslag:  rött kött, vilt, äldre os-
tar.                                                                               
Serveringstemperatur: 15 -18 ° C.  

1 Flaska  

100:- 

Just Roberto   
Valpolicella DOC Classico 
Veneto. 
Italien..                                                                           
Valda vingårdar på solsidan, i Marano di 
Valpolicella-dalen, hjärtat av Valpolicella 
Classica                                                              
Intensiv rubinröd färg. Kryddig bukett. 
Torr, mjuk, ihållande smak med en slut-
smak av körsbär och plommon.                                                                                                 
Druer: Corvina Veronese och Corvinone 
Veronese 70%, Rondinella 30%.                                                                                                
Serveringsförslag : Perfekt med pastarät-
ter, kyckling, lamm, rött kött och ostar.                                                                                    
Serveringstemperatur : 15 - 17° C.                             
 
 

1 Flaska  

115:- 
Cinquantino Primitivo,  
Cantina Sampietrana,  
IGP Puglia 
Italien. 
Känslan av frihet och lätthet - Cinquan-
tino erbjuder ungdomlig tolkning av 
Puglia.                                                                                             
Från hjärtat av Apulien, ett dyrbart vin, 
rubinrött färg, fruktig och färsk arom med 
en trevlig torr och fyllig smak, med inslag 
av röd bärfrukt. En rund och sammetsakt-
ig munkänsla.    
Druvor: Primitivo. Denna primitivo lagra-
des i bryggade ekfat under 6 månader. 
Serveringsförslag: Det går bra med pasta-
kryddade rätter, rött kött, ostar och på-
lägg.     
Serveringstemperatur: 16-18 ° 
C. 

Angels Tears Red. 
Grande Provence Heritage Wine Estate. 
Western Cape 
Sydafrika. 
                                                                                                          
En lätt drickande röd blandning med röda 
bärsaker på framsidan på näsan och gom-
men. Detta är ett medium bodied vin med 
mjuka, släta tanniner, perfekt för varje 
dag njutning.                                                                                                                
Druer: Merlot and Cabernet Sauvignon.                                                                                        
Serveringsförslag: En röd blandning per-
fekt för de avkopplande grill- eller pa-
stakvällarna, eller bara njut av ett glas på 
egen hand.                                                                                                                  
Serveringstemperatur: 14 - 17 ° C.   

1 Flaska  

100:- 
Château de Sérame,  
Blason de Sérame,  
AOP Corbières, Blanc,  
2020 
En ljusgul dräkt med guldreflektioner,            
näsan tenderar mot blommiga toner som aka-
cia och kaprifol. Ett fylligt och strukturerat 
vin, dess lagring ger det volym i munnen och 
dess medelhavskaraktär. Druvorna är utvalda 
från ett urval av våra bästa tomter. Detta till-
låter oss att dra full nytta av egenskaperna 
hos varje druvsort: Grenache Blancs medel-
havskaraktär, Vermentinos färskhet och 
Roussannes komplexitet. 
Druvsorter: Grenache blanc: 50%, Vermen-
tino: 30%, Roussanne: 20% 
Serveringsförslag: Härlig som en 
aperitif, utmärkt med grillad 
fisk, vitt kött, ost. 
Servicetemperatur mellan       
10 och 12 ° C. 

1Flaska  

125:- 

Orangerie de Sérame  
AOP Corbières, Rouge,  

2020 
                                              Djupröd mantel,                                               
     den första doften i näsan 
är päron med lätta toner av grillad popcorn 
som är karakteristisk för osulfat vin. Vi upp-
fattar sedan aromer av jäsning. Friskt och 
smidigt i gommen, detta vin bör smakas i sin 
ungdom för att uppfatta alla dess finesser. 
Druvsorter:  Grenache noir: 60%,               
Syrah: 40%                                                
Serveringsförslag:  
Allergi gerner: Inga sulfiter.                      
Innehåller inte ägg eller äggprodukter. 
Innehåller inte mjölk eller mjölkbaserade 
produkter. 
 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

120:- 

135:- 

1 Flaska  

Leverans efter 12 oktober 

NYHET 


