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Nyheter och erbjudande 

Välkommen till augustis Nyhetsbrev. 

Ett STORT farväl till juli som har varit 

den kallaste, mest våta och blåsiga juli 

på över 20 år. Man kan ju inte säga att 

det var en bra semestermånad heller. 

Och så ovanpå det Covid-19. Inte precis 

några stora möjligheter att resa ut. 

Grillkvällar var det ju inte riktigt väder 

till. MEN jag hoppas att NI alla har/haft 

en härlig semester. Jag ser fram emot en 

förhoppningsvis fantastisk augusti 

månad. 

 

Vinprovningar. 

P.g.a. Covid-19 har, och är, det svårt att 

arrangera vinprovningar. Men i loppet av 

juli hade vi flera mindre provningar här i 

Arild. Vi kan arrangera provningar på 

följande sätt i Arild. 

Antal deltagare 8 – 16 personer. 

Till provningen beräknas 8 deltagare 

per flaska vin. Man betalar för det antal 

flaskor som används. Det vill säga, vid 

fler deltagare än 8 personer öppnas en 

flaska till per vin.  

Det tillkommer även priset för tilltugg 

m.m. 

Vid en provning prövas 5 olika viner. 

Priset beräknas individuellt per provning 

allt efter vilken typ av vin som provas. 

 

Vinprovningar kan också avhållas hos er 

privat eller i andra lokaler. 

Ni är välkomna att ringa för närmre 

information eller avtala en provning. 

 

Jubileum / Födelsedag 

Flera har också frågat när vi tror att 

vi kan fira vårt 10-års jubileum för 

vinklubben. Nu kan vi tillägga att det 

kommer att genomföras i oktober. 

Det kommer att firas tillsammans 

med ett Öppet husarrangemang med 

anledning av födelsedag.  Mera om 

detta i ett senare Nyhetsbrev. 

 

Vinskörden i Europa står för 

dörren. 

Om vinskörden i Europa kan jag 

berätta att en mycket stor del av 

vingårdar har semester i juli/augusti 

och startar upp först i den senare 

delen av månaden och att många 

vingårdar förväntar sig problem 

p.g.a. Covid-19. De saknar folk till 

skörden. Plockare som normalt 

kommer från andra länder. I stort sett 

samma problem som här i Sverige. 

Vi saknar också plockare till frukt 

och grönt. Dels vill plockarna ha mer 

i lön. Samtidigt ställer flera 

myndigheter större krav på 

producenterna vad det gäller 

boendeförhållanden och bättre 

möjligheter för hälsan och högre 

testnivåer. Ovanpå allt detta så ser 

det svårt ut för Spanien p.g.a. 

stigande antal smittade. Italien och 

Frankrike har också problem. Så det 

är med stor oro jag inväntar 

kommande rapporter från dessa 

länder. För övrigt är det ju inte bara 

Europa som har de här problemen. 

T.ex. så har Sydafrika stängt för 

export av vin. Det är en svår tid vi 

har och går till mötes. 

 

“Målet för oss är att vara med 

och bekämpa krisen. Följa 

myndigheternas vägledning och 

använda vårt sunda förnuft i 

samvaron med andra. Men även 

alltjämt vara sociala.   

TAKE CARE. 
 

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.   

EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

 
Varberg 

KURORTSPARKEN 

Beroende på väder. 

 

Söndag 16 Augusti 

Kl. 16 

Provning  Pris 100:- 
 

Kom ihåg Anmälan 
Anmäl senast  

10 Augusti 

 

Tommy 0707 741 161 

 

Provning i Arild kan 

arrangeras efter avtale. 

Santa Rufina, Crianza.   

Cigales / Valladolid -  Spanien                                                                                                                                   
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. Produceret af 

vinstokke som er mellem 25- 40 år gl. Santa 

Rufina er lev.til Spanske hof og Vatikanet i Rom.                                                                                             

Druer: 100 % Tempranillo.                                                                                                                         

Serveringsförslag: Passende som 

akkompagnement til: rødt kød, vildt, 

modne oste.                                                                                                  

Serveringstemperatur: 16 -18 ° C 

1 Flaska  

200:- 

Månadens Vin 

1 Flaska  

140 

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


Stort, nytt vincenter i Porto 

Portvinsstaden Vila Nova de Gaia vid 

Douroflodens mynning fick den 31 

juli ett nytt, stort dragplåster: Ett 

gigantiskt vinupplevelsecenter på 55 

000 kvadratmeter. 

World of Wine (WOW), som det 

heter, har varit under konstruktion i 

flera år. Det är uppbyggt i såväl nya 

byggnader som renoverade gamla 

lagerhallar som en gång var hem för 

tusentals portvinsfat. 

Centret rymmer bland annat tre 

museer. Ett om Porto och portvinets 

historia och ett om Portugals 

omfattande korkindustri och 

tillverkningen av vinkorkar och så ett 

tredje om landets viktiga 

textilindustri. 

I en permanent utställning kan man 

dessutom se en privat samling av 

1000 dryckesglas. Varav några är 

hela 7000 år gamla. Samlingen tillhör 

Adrian Bridge som är CEO i det stora 

portvinsföretaget The Fladgate 

Partnership. Det är detta företag som 

fick idén till WOW och som står 

bakom byggprojektet som har kostat 

105 miljoner euro. 

 
 

En illustration av World of Wine med 

de renoverade lagerhallarna och den 

stora öppna platsen i mitten. 

Och till höger en titt in i korkmuséet. 

Foto: World of Wine. 

 

Angrepp på återtåg i Bordeaux 

Som tidigare nämnts så 

har svampsjukdomen mjöldagg brett 

ut sig i vinodlingarna i Bordeaux 

sedan mitten av maj efter en period 

med kraftig nederbörd. Och det är tal 

om ett mycket våldsamt och utbrett 

angrepp. Som lyckligtvis dock ser ut 

till att ha kommit under kontroll. 

Varmt och torrt väder i början av juli 

har i stort sett stoppat angreppet. Så 

nu hoppas man i Bordeaux att regnet 

inte återvänder med full styrka. 

Även Languedoc har varit hårt 

drabbat av svampsjukdomen. Men 

också här har en förbättring av vädret 

nu hämmat utbredningen. 

I år har det i det på det hela taget varit 

de sydfranska vindistrikten som har 

drabbats hårdast av dunig mögel och 

mögel medan de nordligare belägna 

distrikten inte har haft dessa stora 

problem. Det gäller t.ex. Bourgogne 

som i stort sett har sluppit ifrån 

angrepp. 

 

Vin, Sprit och Öl i pappflaska 

Ett brittiskt företag har kreerat en 

vinflaska av återvinningspapper. 

Carlsberg uppvisade även de en 

liknande prototyp i oktober förra året 

av en ölflaska av papper. Nu följer 

spritens värld upp med en 

pappersflaska skapad till 

whiskymärket Johnnie Walker. 

Den nya flaskan - liksom de övriga 

pappersflaskorna - kan återanvändas. 

Den är invändigt beklädd med en 

hållbar spraybeläggning. Detta har 

fått Diageo, som äger whiskymärket, 

att förklara att flaskan är världens 

första pappersflaska helt utan plast. 

Både vin- och ölflaskan är invändigt 

bestrukna med en plastfilm. 

Nytt  

från Vinets värld.    



Dikaios Oinos. 
Triantafyllopoulos  

 Kos - Grekland        

 

Ljusgul - solfärg. Färska, med en 

distinkt, blommig doft av sorterna 

och en lätt antydan från jäsningen. 

Färsk, cool, delikat smak. 

Druer: Athiri 50%, Asyrtiko 50%                                                                                                                             

Serveringsförslag: rätter med fisk 

eller skaldjur med vitsås, alternativt 

platå med ost 

Serveringstemperatur: 9 -11 ° 

C. 1 Flaska  

130:- 

Grenache / Syrah Rosé                                                                                            
Triantafyllopoulos  

Kos - Grekland         

Glänsande,rosa färg. Torr med Färska 

distinkt fruktiga och blommiga dofter.                                                              

Kall, mjuk fräsch, peppig i munnen.                                                                                                                         

Druer: Grenache Rouge 60% Syrah 

40% 

Serveringsförslag: rätter på sommaren 

med ljus, spaghetti med skaldjur och 

färsk tomat. 

Hållbarhet efter skörd: 2 - 3 år. 

Serveringstemperatur: 10-12 ° C   

Viktigt att 
serveringstemperaturen inte 
är för kallt  

1 Flaska  

130:- 
Cuvée Sainte Baudile.   
Coteaux Peyriac,  

Indication Géographique Protégée 

Frankrike                    
 

Detta vin ger en fin blek färg med 

guldtoner. Fin och blommig näsa. I 

munnen, en lång och fräsch finish.                                                                                                                     

Druver: Grenache och Marsanne 

Serveringsförslag: Passar perfekt med 

grillet fiskar, färska ostar och alla 

sommar sallader. 

Serveringstemperatur: 10-12 ° C                                                                                                                                                                                                                      

Cuvée Sainte Baudile.  
Coteaux Peyriac,  

Indication Géographique Protégée 

Frankrike 

 

Detta vin ger en fin skumröd färg. 

Näsan avslöjar dofter av röd frukt och 

läder. Finishen upprätthålls av 

närvaron av mogna tanniner.                                                                      

Druver: Carignan och Grenache 

Serveringsrekommendation: Det passar 

perfekt med rött kött och ostar. 

Serveringstemperatur: 15-18 ° C                                                                                        

1 Flaska  

78,75 

Cuvée Sainte Baudile.  
Coteaux Peyriac,  

Indication Géographique Protégée 

 

Detta vin ger en fin laxfärg. Du 

kommer att uppskatta dess subtila och 

fruktiga näsa. I munnen, en lång och 

färsk finish.                                                                                                   

Druver: Carignan och Cinsault 

Serveringsförslag: Passar perfekt med 

grillade fiskar, färska ostar och alla 

sommarsallader. 

Serveringstemperatur: 12 ° C , ikke 

under 10 °,   

1Flaska  

78,75 

Corvina  
Cantina di Custoza. 

Veneto -  Italien                                                                  

Färgen er Intensiv rubinröd, med 

purpurfärgade nyanser,                                                                              

Aroma av små röda frukter  med en 

distinkt kryddig och inslag av mogna 

röda frukter. Smaken Torr och 

långlivade. Mjuk extremt fylligt, mjuk, 

rund, och harmonisk.                                                                

Druer: Corvina 100% , åldrande 40% i 

barrique och 60% i stål. 

Serveringsförslag :  Med grillat kött, 

kryddig rätter, mogna ostar,                                                           

Serveringstemperatur : 15 - 

18° C. 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

78,75 

105:- 

1 Flaska  


