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NYHETER OCH ERBJUDANDE 

Välkommen till februaris 

Nyhetsbrev. 

Här har vinåret gått igång redan. 

Skörden i Australien börjar vid den här 

tiden och tillsammans med alla 

problem down under så… 

…Är det med mycket nervositet som 

jag inväntar de kommande veckorna. 

Jag har skrivit tidigare om ett möte i 

oktober med gamla bekanta från 

Australien. Jag har även ett avtalat 

möte igen i mars på Proweinmässan. 

Men med de informationer jag mottar 

ser det inte bra ut. Men inte heller helt 

katastrofalt. Vi får se för det är ju inte 

bara en fråga om att vinodlingar är 

brända utan också om att druvorna har 

fått rökskador. Så det är otroligt många 

aspekter som kommer att komma fram 

som det ska tas ställning till. 

 

Den kommande tiden kommer många 

andra problem för den Europeiska 

produktionen. Brexit ser ju ut att bli en 

hård omgång. Men även USA vållar 

problem. De (Trump) har ju infört en 

extra tull på vin från EU på 25 %. Och 

om det inte kommer ett avtal på plats 

inom en snar framtid så blir tullen  100 

%! Helt idiotiskt. Det hjälper inte den 

amerikanska vinbranchen eller deras 

produktion. EU kommer att svara med 

att lägga på samma tullavgift för 

amerikanskt vin. Läs mer längre fram.  

(Min helt privata inställning: Avsätt 

den presidenten. Kasta ut honom)  

Vilket inflytande får detta då på den 

Europeiska konsumentmarknaden? 

Blir priserna lägre? – Nej. Och här i 

Sverige ska vi nog förvänta oss 

höjningar. Vår valuta är inte ok. Och 

som producenterna säger just nu så 

förväntas det komma små höjningar 

den kommande tiden. 

Så summan av allt så är det ett 

spännande år vi har landat i! Men det 

enda vi/jag kan göra är att arbeta hårt 

på att dessa ”problem” inte får någon 

större inverkan på våra producenter 

och för våra kunder. Vi/jag arbetar 

kontinuerligt på att utveckla våra 

områden. Förhoppningsvis till glädje 

för våra medlemmar. Jag ser fram emot 

en regelbunden utökning av våra 

producenter och vin. Precis i samma 

takt som de föregående åren. 

Och som alltid är Ni välkomna med 

önskningar och förslag. 

Hans Frithiof Nielsen 

En av Frankrikes 

mest berömda 

vinpersonligheter 

Georges Duboeuf 

är död 

Georges Duboeuf, 

”Kungen av 

Beaujolais”, är död 

av ett slaganfall i en 

ålder av 87 år. 

Därmed har vinvärlden mist en av sina 

stora personligheter. 

Han föddes i Pouilly-Fuissé i Beaujolais 

i en familj med rötter som 

vinproducenter ända tillbaka till 1700-

talet. Redan som 6-åring var han med 

om att framställa sitt första vin. 

Senare slog han sig ned som 

vinaffärsman i Pouilly-Fuissé och 1964 

grundade han verksamheten: Les Vins 

Georges Duboeuf i Pouilly-Fuissé.  

Georges Duboeuf slutade som 

Beaujolais största återförsäljare med 

kontrakt med ca 400 vinproducenter och 

en årlig produktion på cirka 30 miljoner 

flaskor vin. 

Han var också mannen som startade det 

berömda Beaujolais Nouveau-

kapplöpningen som äger rum varje år då 

de nya vinerna kommer ut på 

marknaden.  Du kommer att bli saknad. 

 



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 

Claroscuro Pinot Noir,  

Uco Valle. - Argentina                                                                                      

Ljus färg med rödaktiga anteckningar, måttlig 

intensitet som kännetecknar ett kallt år som 2017. 

Markera aromer av kryddor och vita frukter. 2017 

var ett utmärkt år för Vistaflores, vissa anser att 

det är ett av historiens bästa år för Pinot noir. 

Intensiteten av arom som är typisk för våra 

druvor, komplex av dess passage i fransk ek och 

den åldrande i flaskan, gör detta till en stor Pinot. 

Lång åldrande potential. 

Druer:Pinot Noir,  Åldern i fransk ek i 12 

månader. I flaska i 9 månader                                                                                                                                        

Serveringsförslag:   Kraftfulla och let kryddig 

rätter, Grill, Entrecote,  mogna hårda 

ostar                                                           

Serveringstemperatur: 16-18 ° C.                                                                                                                                     

Hållbarhet efter skörd: 2 - 10 år  

EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

Laholm 
Tirsdag 04 Februari -       

Kl. 1900 
Avholdes hos 

Lunch Hörnan - Trägårds-
gatan 17, Laholm 

 

Pris per person 250:- 
 

Anmäl senast  
01 Februari 

 

Kenth 0738 024 357 
 

 
 

 
 
 

Varberg 

LÄJET 
 

Torsdag 27 Februari 

Kl. 1830 

Provning  Pris 100:- 

Kom ihåg Anmälan 
Anmäl senast  
23 Februari 

 

Tommy 0707 741 161 

Claroscuro Gran Malbec,  

Uco Valle. Argentina 

Intensiv färg och ren, det bevarar violetta toner 

trots sin åldrande tid i fat och flaskor. Markera 

blommor- och fruktaromer som är karakteristiska 

för Vistaflores, med anmärkningsvärda komplexa 

aromer som choklad och kryddor som bidragit av 

åldrandet och samfermenteringen. 2016 var ett 

unikt år, med låga medeltemperaturer och högre 

nederbörd. Detta resulterade i viner med 

exceptionell friskhet och subtilitet i munnen. Den 

har en mjukhet och elegans av en stor Malbec, 

med anmärkningsvärd kropp och uthållighet.                                                                              

Druer: Malbec.                                                                                                                                         

Serveringsförslag:   Kraftfulla och let 

kryddig rätter, Grill, Entrecote,  mogna 

hårda ostar  Serveringstemperatur: 16° 

1 Flaska  

180:- 

Månadens Nyheter 

1 Flaska  

180:- 

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


Här är en tillbakablick på några av 

2019 största nyheter i vinvärlden: 

Naturens raseri: 

Vädret har runt om i världen visat sig 

från en ovanligt brutal sida med 

översvämningar och eldsvådor som 

följd. 

I våras blev Kalifornien utsatt för de 

värsta översvämningar sedan 1995. 

Speciellt Russian River i Sonoma 

fick känna av vattenmassorna. På 

hösten blev flera vinhus flammornas 

byte i totalt ödeläggande eldsvådor. 

Ett oväder "man aldrig tidigare 

skådat" med kraftig nederbörd och 

hagel i storlek som golfbollar 

drabbade delar av Frankrike och 

Schweiz som förorsakade stora 

skador på vinodlingarna. 

Våldsamma eldsvådor i Australien 

har bland annat reducerat 

vinodlingsarealen i distriktet 

Adelaide Hills med en tredjedel. 

Mer vitt vin på världskartan 

Flera av de traditionella europeiska 

rödvinsdistrikten framställer ständigt 

mer vita viner. Det gäller t.ex. Rioja 

och Ribera del Duero i Spanien och 

det sydfranska Rhône. 

Till kamp mot plastsugröret  

2019 blev året då hotellkedjor och 

barer på allvar startade krig mot 

plastsugröret. 

Robert Parkers farväl 

2019 blev också det år då den 

amerikanska vingurun Robert Parker 

äntligen satte punkt på sitt arbete för 

The Wine Advocate - det 

inflytelsesrika vinmagasin som han 

själv grundade för 41 år sen 

. 

Vin och hälsa 

Även 2019 bjöd på ny forskning när det 

gäller förbindelsen mellan vin - speciellt 

rödvin – och en god hälsa. 

En stor amerikansk undersökning tyder 

på att människor som under hela sitt 

vuxenliv har en måttlig vinkonsumtion 

lever längre än t.ex. de som avstår. 

Amerikansk-kinesisk forskning har 

visat att resveratrol - ett ämne som finns i 

rödvin - reducerar stress genom att 

hämma aktiveringen av ett bestämt 

enzym i hjärnan som ökar stressnivån. 

Brittiske forskare har funnit att 

människor som dricker rödvin har en 

långt mer varierad bakterieflora i tarmen 

än de som dricker andra former av 

alkohol. Forskarna fann även att 

rödvinsdrickarna hade lägre risk för att 

bli överviktiga och få förhöjda 

kolesterolhalter. Vilket återigen hängde 

samman med den mer varierande 

bakteriefloran.  

Svensk forskning tyder på att en måttlig 

vinkonsumtion minskar risken för att få 

KOL (Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom) 

Vem säger att det är skadligt 

för din hälsa att dricka vin? 

Upprörda amerikanska 

vinimportörer 

I oktober förra året ökade den 

amerikanska presidenten Donald Trump 

avgiften på importeret vin med 25 %. 

OCH nu hotar han med att ge avgifterna 

ännu en kick upp till hela 100 %. Allt 

detta som hämndaktion i den vändande 

handelskonflikten mellan européerna och 

USA.  

Det har fått de amerikanska 

vinimportörerna och vinhandlarna upp på 

barrikaderna. De säger att  meningen 

med dessa avgifter ju att det ska drabba 

de europeiska länderna. Men istället så 

skadar det USA's vinhandlare och är till 

olägenhet för de amerikanska 

konsumenterna.                                                         

Men medan Trump fortfarande 

överväger om han ska toppa avgifterna 

med 100 % så har de två ledande 

vinorganisationerna - amerikanska Wine 

Institute och europeiska Comité 

Européen des Entreprises Vins (CEEV) – 

slagit ihop sina påsar. De har nu skrivit 

under en gemensam förklaring som på 

det kraftigaste uppfordrar såväl USA’s 

regering som EU-ländernas regeringar 

till att ingå ett så kallat ”noll till noll" 

avtal. 

Nytt  

från Vinets värld.    



Pinot Grigio.  

DOC Delle Venezie.  

Cantina di Custoza.  

                                                            

Gul med lätta koppar nyanser, Trevlig 

och intensiv aroma. 

Välstrukturerad, och välsmakande 

rund och mjuk finish                                                                                     

Druer:  Pinot Grigio. Stål tank.                                                                                         

Serveringsförslag : Sushi, skaldjur, 

olika fiskrätter.                                                          

Serveringstemperatur : 10 - 12° C.                                     

Hållbarhet efter skörd: 2 - 4 År.  

1 Flaska  

95:- 

Cabernet Sauvignon / Merlot 
Rosso del molino IGT, .                                                                           
Cantina di Custoza.   
 
Djup rubinröd färg, Intensiv och elegant 
aroma med en trevlig gräs duft, 
fyllig, rig och harmonisk smag.                                                                                                                                                
Druer: Merlot och Cabernet Sauvignon, 
åldrande 100% stål.                                                                          
Serveringsförslag : Med olika pasta, 
med supper, rødt kød, modne oste                                                                                                                                                                                                                      
Serveringstemperatur : 16 - 18° C.                                     
Hållbarhet efter skörd: 2 - 6 År  

1 Flaska  

95:-

Winemakers Secret Barrels  
Red Blend 
Viña Punti Ferrer Limitada 
Colchagua Valley - Chile 
Livlig frukt anteckningar körsbär, 

bär och plommon smälter perfekt 

med ekfat anteckningar från 

tunnorna erbjuder smaker eller åter 

sylt, kola och vanilj. Medium till 

fylligt med mjuka, runda tanniner 

och en mogen, saftig finish.                                                                                                                                                

Druer: Blend.                                                                                                                                                  

Serveringsförslag: Med en mängd 

olika kött (grillad stekt), 

ostar.                                                               

Serveringstemperatur:            

16-18 ° C. 

Tempranillo Blanco 

Bodegas Sonsierra 

Rioja, Spanien                                                                     

Halmgul färg, med lysande gyllene tips 

och framträdande ben. Buketten är unikt 

fängslande och uttrycksfull, med aromer 

av vita och tropiska frukter kombinerade 

med lätta anteckningar av toast och kanel 

mot en citrusbakgrund, I munnen är den 

voluminös, söt och fräsch, med en 

ihållande finish fylld med fruktiga 

anteckningar.                                                                                                                                                              

Druer: 100% vit Tempranillo                                                                                                               

Serveringsförslag: Njut av 

skaldjur, fisk, kyld soppa, 

pâté, carpaccio och nötter.                                                                                                          

Serveringstemperatur: 10-12 

1 Flaska  

95:- 
Munia Caracter.  
Bodegas Vinaguareña,  Toro, Spanien                                                                                                     
Körsbärsröd färg med rubin kant, hög 
skikt. En ren och doftande vin, med 
intensitet, rika toner av buskmark , 
kryddiga nyanser (kanel och nejlika), en 
touch av smör och kokosolja  från träet. 
Balsamic visas också, med en lätt 
rostade kaffe, torkad frukt och mogen 
frukt (björnbär, körsbär och surkörsbär) 
saftig, bra, balanserad, med en smidig 
tannin. En lång eftersmak  med vanilj 
och kanel.                                                                                                                                                          
Druer: Tinta de Toro (Tempranillo), 30-
50 år gamla vinodlingar, 16 månader på 
franska ekfat. 
Serveringsförslag: Perfekt 
med rotund tapas, röd 
bräserad eller stekt kött, 

1Flaska  

135:- 

Cabernet - Malbec. 

Babylon's Peak, 

Swartland, Sydafrika. 

                                                                                                                            

Modne Mulberry og frisk hindbær smag 

er suppleret med bløde tanniner og en 

lang, glat eftersmag.                         

Druer: Cabernet Sauvignon 87%, Malbec 

13 %.                                                                                                        

Serveringsförslag: Det perfekte match 

med cremet pasta, pizza og svinekød / 

oksekød, schnitzel. 

Serveringstemperatur: 16-18 ° C.                                                       

Hållbarhet efter skörd: 3 - 8 år. 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

145:- 

145:- 

1 Flaska  


