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DE KLUMPAR SIG SAMMAN,  

POÄNGSÄTTER VIN EFTER 100 POÄNGSKALAN. 

ÅTGÄRDER I BOURGOGNE!!! 

100 POINT SYSTEMET (PARKER-SKALA/SYSTEMET) 

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

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

NYHETER OCH ERBJUDANDE 

Välkommen till Novembers 

Nyhetsbrev 

Den månad då vi börjar se fram emot 

december månads stress och jäkt! 

Men försök nu bara att slappna av lite. Det är 

ännu lång tid kvar.  Och planera gärna så kan 

stressen undvikas. Låt alla andra stressa 

istället. Njut av den kommande tiden för vi 

har jo också ett par härliga veckor framför 

oss med b.la, Gåsmiddag och det är också en 

hel del vilt, grönsaker och frukter på 

marknaden. Njut av dessa fantastiska råvaror 

och gärna tillsammans med goda viner. 

Höstens och vinterns rätter kräver normalt 

lite fylligare/kraftigare röda viner. De vita 

får gärna vara lite mera friska och torra till 

årstidens fisk och skaldjur.  

Och kom ihåg! Vi hjälper er gärna med 

rådgivning av vin- och spritgåvor till 

familjen, vänner, bekanta eller till 

personalen. Bara ring eller maila oss, så ska 

vi nog ta hand om en del av stressen till er. 

Skörderapporterna har nu i stort sett kommit 

in från de flesta områden och de ser mycket 

förnuftiga ut för de flesta. På flera platser är 

man tillbaka till normal skörd vad det gäller 

mängden och även kvalitetsmässigt ser det 

också riktigt bra ut. Enskilda områden i 

Frankrike, Italien och Spanien har varit 

utsatta för kraftigt regn, hagel och jordskred. 

Värderingen av dessa kommer nog att 

inkomma först om en månads tid. Vi har 

dock från våra samarbetspartner i dessa 

områden mottagit besked om allt är ok. Puh! 

Här är de officiella siffrorna från 

Europakommissionens lantbruksdirektorat: 

enligt dem kommer det att av årets skörd 

framställas 161 miljoner hektoliter vin. 

Vilket ligger nära genomsnittet för de sista 

fem åren.  

Världens tre största vinproducerande länder, 

Italien, Frankrike och Spanien redovisar hela 

80 % av den europiska druvskörden. 

Italienarna ligger i spetsen i år med 46 milj. 

hektoliter vin (29 % av den totala europeiska 

vinproduktionen). Därefter kommer 

Frankrike med 43 milj. hektoliter och så 

Spanien med 40 milj. hektoliter.  

Dessvärre kan vi inte säga detsamma om 

situationen i Kalifornien. Här är det 

fruktansvärt galet! Inte bara den stora 

branden runt LA som ni kanske har sett på tv 

och i tidningarna utan även runt om i 

vinområdena som Sonoma. Där har flera 

vinhus blivit drabbade, stängt eller har helt 

enkelt brunnit ned. Vi hoppas att dessa 

bränder snarast kommer under kontroll. För 

vår del har det ingen betydelse då vi arbetar 

med vinhus mycket längre norrut. 

 

De klumpar sig samman, poängsätter vin 

efter 100 poängskalan. 

Fler och fler producenter samt annat fackfolk 

i vinbranchen döljer inte att man är 

bekymrade för på vilket sätt skalan används 

på idag. Det finns en tendens till att poängen 

klumpar ihop sig i toppen - att 

vinrapportörerna i stort sett bara utdelar 

mellan 85 och 100 poäng. Och när ett vin så 

får t.ex. 80 poäng så tänker konsumenterna 

att det är nog inte så bra. 

Men om man ser på den officiella guiden 

över skalan, så motsvarar 80 till 84 poäng ett 

”bra vin”, som man lugnt kan 

rekommendera. Och som det står i guiden: 

85 till 89 poäng motsvarar ett ”mycket bra”, 

90 till 94 poäng ett ”utmärkt” och 95 till 100 

poäng ett ”enastående”. 

Först när man kommer ned till mellan 75 och 

79 poäng så går det lite utför. Här lyder 

domen på ”genomsnittlig”. Och får ett vin 

mellan 50 och 74 poäng så är det inte att 

rekommendera. 

Denna tendens gör sig också gällande hos 

olika ”vinskribenter” i tidningar, magasiner 

och tidskrifter. Här används kanske 5 

flaskor, stjärnor eller illustrationer för att 

visa deras bedömning av vinerna. Men kan 

ni som konsument använda detta? Ja, det är 

ju helt upp till er själva. Men kom ihåg att 

det är ju bara vinerna skribenten tror något 

om. De viner berörda inte tycker om kommer 

ju inte med och enligt min mening ska man 

känna till skribentens smak väldigt väl för att 

man ska kan använda dessa bedömningar. 

KOM IHÅG! Oavsett hur och vem som 

skriver m.m. är det en avspegling av den 

berördas egen smak och det skrivs så: ”ÄR 

ENDAST DEN BERÖRDAS EGEN 

SMAK”. Det är bara EN som kan säga om 

du tycker om vinet och det är DU själv! Det 

är inte två människor som har samma smak. 

 

 
Hans Frithiof Nielsen 

 



Kontakta 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIN MED OMTANKE 

Trefilari Primitivo IGP Salento     

Cantina Sampietrana -  Puglia - Italien                                               

Genom ett strikt urval i de bästa druer lyckades 

Cantina Sampietrana med Trefilari ett mycket 

speciellt rött vin, i stil med en grand cru. 

Runbin röd med lila skimmer. I doftkomplexet, 

med klar fruktighet rätter med ganska intensiva 

kryddor som rosmarin efter amarena körsbär, 

vinbär och blåbär, samt en kryddig nötkött. 

Mycket elegant, flexibel, men fyllig i smaken 

med aromatiska tanniner. 

Serveringsförslag:  Går bra med Lam, vildt och 

okse steker, grill, pasta och mogen ost, mycket 

bra med eller timjan 

Serveringstemperatur : 15-18° C.                                    

Hållbarhet efter skörd: 8 - 10 år 

EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

Varberg 

Träslövsläge 
 

Torsdag 7 November 

Kl. 18,30 

Provning  Pris 100:- 

Kom ihåg Anmälan 
Anmäl senast  

 

 

Tommy 0707 741 161 

 

 
 
 

 
 

 

 
Laholm 

Tirsdag 5 November-        
Kl. 1900 

Avholdes hos 
Lunch Hörnan -               

Trägårdsgatan 17, Laholm 
Pris per person 220:- 

Anmäl senast   

1 November 
 

Kenth 0738 024 357 
 
 

Pinot Noir.  

Groote Post,  Kapokberg, Darling - Sydafrika                                                                                                

Mogen röd frukt i förväg på näsan med tidigt 

på morgonen gård blommor. Gommen är 

välsmakande och vackra körsbärsskrifter med 

silkesägda ek-tanniner stödjer finishens 

konsistens.                                          

Druer: Pinot Noir,  

Serveringsförslag:  Gås, Anka, rött kött och 

mjuka ostar.                           

Serveringstemperatur: 16-18 ° C.      

Hållbarhet efter skörd: 2 - 8 år.  

                                                                                                                                           

2018 Platter's South African Wine 

Guide - 4 stars 

1 Flaska  

190:- 

Månadens Nyhet 

1 Flaska  

190:- 

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


Åtgärder i Bourgogne!!! 

 
César, Sacy, Melon og Gascon 

Rödvin från Bourgogne framställs på Pinot 

Noir och vitt vin på Chardonnay.  

Men kanske går vi en framtid tillmötes där 

man kommer att få Bourgognevin som också 

är gjort på César, Sacy, Melon eller Gascon - 

druvor som nog säger endast några få något 

idag. 

Det är tal om gamla druvor som i en svunnen 

tid användes till vinframställning i 

Bourgogne. Några få av dem odlas 

fortfarande - dock bara i en liten skala. 

 

Försöksodling med de gamla druvorna 

Men år 2016 etablerade forskningsgruppen 

Groupement d’Etude et de Suivi des Terroirs 

(GEST) med stöd från distriktets vinråd, 

BIVB, en försöksodling i Mont-Battois nära 

Beaune med hela 50 av dessa gamla druvor. 

Nu har vinstockarna växt sig så stora att man 

på allvar kan studera druvorna. Se deras 

utveckling under växtsäsongen, 

motståndskraft mot sjukdomar och torka osv.  

Därigenom hoppas forskarna att kunna 

utveckla de druvor som kan lämpar sig som 

framtidens druvor i Bourgogne. 

Man föreställer sig inte att dessa druvor på 

någon tidspunkt ska ersätta Pinot Noir och 

Chardonnay - men det kan bli nödvändigt att 

använda dem som supplement i distriktets 

röd- och vitvin. 

 

Framtidens druvor 

Orsaken är klimatförändringarna. Sedan 

1950-talet har genomsnittstemperaturen ökat 

i Bourgogne med 1,5 grader - och det har satt 

sin prägel på de två huvuddruvornas 

utveckling under växtsäsongen. För tillfället 

är det inget problem - tvärtemot trivs både 

Pinot Noir och Chardonnay under de lätt 

ökande temperaturerna. Men med stadigt 

högre genomsnittstemperaturer - vilket 

väderprofeterna ju förutspår – så kommer det 

att gå ut över druvornas syreinnehåll. Liksom 

att alkoholnivån i vinerna kommer att stiga. 

Och det är då som några av de gamla 

druvorna med helt andra egenskaper kan 

komma in i bilden. 

 

100 point systemet (Parker-

skala/systemet) 

 
Systemet er baserat på ett poängsystem som i 

princip startar vid 50 poäng och slutar vid 

100 poäng.  

Följande faktorer bedöms:  

 

• Färg    0-    5 point  

• Doft/bouquet  0-  15 point  

• Smakupplevelse  0 - 20 point  

• Lagringspotential  0 - 10 point  

 

Vin avsmakade av Winespectator och Robert 

Parker värderas alla utifrån denna princip 

som också ständigt får mer och mer 

genomslagskraft i större delen av världen.  

Den är amerikansk så det skriker om det men 

dessa två överskuggar vinbedömningarna 

nuförtiden. Resten av vinvärlden följer 

nästan automatisk med och alla har mer eller 

mindre accepteret denna förenkling av 

begreppet vinbedömning.  

 

Bedömningen kommer alltid att vara 

subjektiv.  Kan du t.ex. smaka och dofta om 

ett vin ska ha 86 eller 87 poäng? Knappast. 

Någon lägger vikt vid en speciell smak 

medan andra bara hatar denna smak. 

Poängen kommer att avspegla konflikten.   

Ett klassiskt exempel på detta är Chateau 

Lalande de Comtesse 1990.  

Winespectator ger det 97 poäng. Robert 

Parker 78. Det är en skillnad som verkligen 

märks!!!  

 

De två tolkningarna av 100 poängskalan 

100  A  Extraordinär, sublim,  

  oöverträffad, det bästa av det 

  bästa.  

95  B Otrolig kvalitet, långt över  

  genomsnittet.  

89  C Precis över det genomsnittliga, 

  medel.  

79  D  Medel, acceptabel.  

69  F  Lite under medel.  

59  H Oaccepptabel. 

 

Robert Parkers  

98-100  Exceptionell 

94-97   Utmärkt 

90-93   Verkligt bra 

86-89   Mycket bra 

82-85   Bra 

78-81   Ganska bra 

75-77   Tillfredställande 

50-74   Ointressant  

 

Detta system tar inte hänsyn till pris  

Oavsett vilket system som används är det 

viktigt att läsa kommentarerna.  

 

Læs hele Artiklen VINBEDÖMNING   
på vores web under Helpdisk 

Klik her 

Nytt  

från Vinets värld.    

http://wpw-wineclub.com/index.php?option=com_content&view=article&id=335


Sauvignon Blanc. 

Angel's Tears,  

Western Cape - Sydafrika                                                                                                               

En let drikker Sauvignon Blanc, med 

tropiske frugtaromaer på næsen og 

ganen med støtte fra hints af grøn 

peber. Godt afbalanceret med en 

smuk, skarp finish.                                                                                

Druer: Sauvignon blanc.                                                                                                                                           

Serveringsförslag:  Nyd i glasset eller 

med alfresco skaldyr og kyllingretter.                       

Serveringstemperatur: 8-12 ° C.                                                            

Hållbarhet efter skörd: 1 -2 år                                                                                                                                      

Gold - Gold Wine Awards 

2015, Gold - Vitis Vinifera 

Awards 2015, Gold - Vitis 

Vinifera Awards, Sydafrika,  

1 Flaska  

105:- 

Winemakers Secret Barrels White 
Blend.       
Viña Punti Ferrer Limitada - Chile 
                                                                                               
Färg är ljus ljusgul med gröna 
höjdpunkter . I arom intensiva toner 
av citrus, päron och äpple, och inslag 
av vita blommor. Smaken är 
medelfyllig med en skarp början. 
Mycket fräsch och saftig avsluta med 
en trevlig och fin syrlighet.                                                                                                                                  
Druer: Blend.                                                                                                                                             
Serveringsförslag: med en mängd 
olika grillad och stekt fisk.                                                          
Serveringstemperatur: 8 -12 ° 
C.                                                                                                                                                            
Hållbarhet efter skörd: 2 - 4 
år 
.                                                                                                                                 

1 Flaska  

135:- 

Santa Rufina, Crianza.    2015                                                                                                                                  

Röd rubinröd färg med körsbär ljus. 

Dofter av åldrande fullt uttryck i 

näsan: vanilj, kanel, engelska choklad 

och balsamic bukett är mästerligt 

anpassade till den mogna björnbär och 

svarta plommon kännetecknande för 

druvsorten I munnen är fyllig och  

silkeslen, aromrik och mycket trevligt 

att dricka. Eftersmaken, också 

silkeslen, bär kryddig tang.  

Druer: 100 % Tempranillo.                                                                                                                         

Serveringsförslag: Passende som 

akkompagnement til: rødt 

kød, vildt, modne oste.                                                                                                  

Serveringstemperatur: 16 -18 

° C.                                                                                                                          

Shiraz Southern Rver, Prestige.    

Kingston Estate. Australia                                                                                                                                                                         

Kryddig och smidig ek mognat rött vin 

frånSydöst Australien. Mörkröd i färgen. 

sprudlande doft av mogen röd frukt och 

ceder. Full fyllig smak med toner av 

röda bär, kryddor, vanilj och mjuka 

tanniner. Långa, varma yta och 

vackert balanserad.                                                                                                                       

Druer: Shiraz.                                                                                                                                   

Serveringsförslag:.Vilt, rött kött rätter 

och grillade rätter. och ostar                                                                            

Serveringstemperatur: 14  - 18 ° C. 

Hållbarhet efter skörd: 2 - 8 

år.  1 Flaska  

105:- 
Sonsierra Gran Reserva           
Rioja - Spanien. 
Beskrivelse: Stark och elegant med en 
aromatisk komplexitet. Anteckningar av 
mogen frukt och vinbär, så typiskt för de 
gamla vinstockarna där druvorna odlades, 
kombinera perfekt med de känsliga 
dofterna av kakao, grädde och toast och 
de balsamiska tips som ges av vinets 
långa åldrande i både fat och flaska. Det 
är voluminöst och väldigt välstrukturerat 
i munnen, med starka, söta tanniner som 
erbjuder en lång, silkeslen, 
enveloping finish. 
Druer: 100% Tempranillo från vinstockar 
30-80 år gammal  
Serveringsförslag: Perfekt för 
att njuta av rika, röda kött, 
baljväxter, grytor och andra 
rätter med starka smaker. 

1Flaska  

199:- 

VALPOLICELLA DOC        

Cantina di Custoza.  

Veneto - Italien                                                               

Intensiv rubinröd färg, Komplex aroma, 

med en antydan av mandel 

Balanserad, flätig, välstrukturerad                                                                                                                          

Druer:  Corvina, Molinara och 

Rondinella                                                                                                                                                    

Serveringsförslag : Med olika pasta och 

kötträtter men också kraftfull med hårda 

ostar.                                                                                                                                                                                                                      

Serveringstemperatur : 15 - 18° C.                                     

Hållbarhet efter skörd: 3 - 6 År  

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

145:- 

110:- 

1 Flaska  


