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Nyheter och erbjudande 

Välkommen till Nyhetsbrevet för 

september 2020 

September är den månad när hösten går 

igång på riktigt runt om i Europa och 

från de flesta områden får jag rapporter 

om fantastiska druvor och att 

vingårdarna ser fram emot att få 

druvorna inomhus. Som det ser ut nu så 

är det största problemet för enskilda 

områden att få personal till plockningen. 

Men alla ser trots allt ljust på det. 

Dessvärre har det under denna tiden varit 

svårt med att få hem nya viner. Flera av 

länderna har haft semester och startar 

upp först nu. Men inte med leveranser 

till importörer, För det tar lite längre tid 

än normalt p.g.a. skörden. Det andra 

stora problemet är transporter. Vi måste 

beräkna minst 1 vecka längre för 

transporter hot och för vissa områden 

upp till 3 veckor. 

En del områden är också stängda p.g.a. 

Corvid19. Bl.a. flera vinområden i 

Spanien. Detta skapar ju också lite 

problem. 

Vinprovningar, som jag skrev om i det 

senaste Nyhetsbrevet, är i full gång. Jag 

har under augusti avverkat flera 

provningar i mindre sällskap. Här i Arild 

eller av er på avtalade platser. 

“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 

 

EU och Kina: geografiska 

beteckningar är nu skyddade 

Tack vare ett historiskt bilateralt avtal 

skyddar Kina och Europeiska unionen 

varandras geografiska 

indikationsprodukter. 

Förfalskning är en av de plågor som 

drabbar EU’s ekonomi och skadan av 

detta uppgår till flera miljoner euro. 

Striderna som skyddskonsortierna möter 

varje dag, och för att parera dessa 

bedrägerier, krävs naturligtvis stora 

anslag för advokater och stämplande av 

papper. Det kostar mycket pengar, 

liksom energi och resurser. Det är därför 

med stor glädje man välkomnar det 

bilaterala handelsavtal som 

undertecknats mellan Europeiska 

unionen och Kina om ömsesidigt 

erkännande av hundratals kinesiska och 

europeiska geografiska beteckningar, 

inklusive, naturligtvis våra vinområden. 

Detta är ett grundläggande steg för att 

garantera den högsta skyddsnivån för 

våra produkter på den kinesiska 

marknaden. 

Enligt det undertecknade dokumentet 

gällande från och med nästa år, med 

tillägg, så skyddas produkterna med 

geografisk beteckning av respektive 

ursprungsland (BOB, PGI, IGP, AOP, 

DO, DOC, DOCG och IGT samt alla 

andra beteckningar) vars listor är 

bifogade avtalet. Och så skyddas i Kina 

(om europeiska produkter) och i Europa 

(om kinesiska). Dokumentet talar 

uttryckligen om handelsrelaterade 

aspekter av immateriella rättigheter 

("TRIPS-avtalet"). 



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 

Erithros   

Triantafyllopoulos   

KOS Winery                    

Kos - Grekland 

                                                                                                       

Djupt rubinröd färg med lila nyanser. Rik, 

mogen, välutvecklad bukett. Smakfull, varm, 

med en solid struktur och balanserade med bra 

struktur och mjuka tanniner 

Druer: Tempranillo 50% Syrah 50%                                                                                                                   

Serveringsförslag: Med kött, men särskilt rött 

kött, vilt och ost. 

Serveringstemperatur: 15-18 ° C.   

EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

 
Varberg 

LÄJET 

 

Torsdag 17 September 

Kl. 1830 

Provning  Pris 100:- 
 

Kom ihåg Anmälan 
Anmäl senast  

14 September 
 

Tommy 0707 741 161 

 

Provning i Arild eller efter 

önske kan arrangeras efter 

avtale. 

ALCONDE RESERVA.     

Bodegas Alconde 

Navarra - Spanien 

                                                                                                                                                    

Ett mycket speciellt rött vin till källaren av våra bästa 

druvor. Det avger aromer av ädla skogar, rostade, med 

balsamico och kryddiga handen. Mycket runda och 

mogna tanniner, perfekt balans och delikatess utan att 

det saknas korpulens.                                                                                                                                

Druer: Cabernet Sauvignon, Merlot, Tempranillo och 

Garnacha, 24 månad fat och avrundning av vinet i 

flaska tills dess optimala ögonblick.                                                                                                       

Serveringsförslag:En mogen och framstående smak 

för dina festliga måltider. Mycket lämpligt för kött 

rostade i ugnen eller aromatiska rätter som 

kräver en röd utöver den normala..                                                                                  

Serveringstemperatur: 14 -16 ° C.   

1 Flaska  

135:- 

Månadens Vin 

1 Flaska  

225:- 

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


Elden rasar i Kalifornien 
Det går knappast ett år utan större eller 

mindre naturbränder i Kalifornien. Men 

precis nu härjar bränder med en hittills 

oöverträffad styrka de amerikanska staterna. 

Hela 200 bränder har än så länge ödelagt ett 

område i storlek med Skåne. 500 byggnader 

är nedbrända och är orsak till att man har 

varit tvungna att evakuera 60.000 människor. 

Och i skrivandes stund är endast 7 % av 

bränderna under kontroll. 
Värst är det i Napa och Sonoma men det 

brinner också i Mendocino, Monterey, San 

Luis Obispo, Santa Cruz och San Joaquin. 

För några dagar sedan har Kaliforniens 

guvernör, Gavin Newsom, valt att förklara 

undantagstillstånd för hela staten - och mitt i 

det hela så har skörden av druvor precis 

startat. 

 

Hotar vingårdar 
Den mest omfattande av bränderna är döpt  

till Hennessey. Den äter sig i ögonblicket 

genom åtskilliga hektar i Napa County. På ett 

fåtal platser har elden kommit ohyggligt nära 

vingårdarna som levererar druvor till några 

av Kaliforniens mest berömda viner. 

Flera av bränderna har uppstått som följd av 

de 6000 blixtar som alldeles nyligen lyste 

upp himlen under ett 24 timmar långt 

åskoväder. Då det har varit en ovanligt torr 

och varm sommar i Kalifornien så har elden 

fritt spelrum i den uttorkade vegetation. 

 

 

 

 

 

 

Räddade legendarisk vin-

gård 

I Napa kämpade brandmän en hård kamp 

mod Hennessey för att rädda distriktets äldsta 

familieägda vingård, Nichelini Family Wine-

ry. Det grundades år 1890 av Anton 

Nichelini och är fortfarande i samma familjs 

ägor. De lyckades rädda den gamla 

huvudbyggnaden och vinmarkerna. Medan 

en stuga brann ner. Även det hus som den 

första generation Nichelini bodde i - och som 

blev renoverad för ett par år sedan - 

överlevde mötet med flammorna. 

Enda bekymret är nu om druvorna i 

vinmarkerna har blivit så rökskadade att man 

inte får någon årgång 2020. Det skulle i så 

fall vara första gången som en skörd måste 

hoppas över under vinhusets 130-årige 

historia. 

Enligt Wine Spectator har preliminärt endast 

ett enda vinhus brunnit ner till grunden. Det 

rör sig om La Borgata Winery and Distillery 

i byn Vacaville i Solano County. 

Hotande stängning av 

vinhus och lång väg mot 

upprättelse i Sydafrika. 
 

Som det lyder från Vinpro så har den 

sydafrikanska vinindustrin sedan mars månad 

- då regeringen införde förbud- tappat nära 7 

miljarder rand (cirka 2,6 milj. kr). Det är 

sannolikt att 80 vinhus och 350 druvodlare 

kommer att slå igen inom det närmsta 

halvåret. Vilket kommer att betyda en förlust 

på mer än 21.000 jobb. 

Därutöver är det cirka 300 miljoner liter vin 

som har hopat sig hos vinhusen. Och som det 

ännu inte finns någon lösning på hur de ska 

kunna bli av med det. Enligt Vinpro är det 

mycket dåliga och långa utsikter innan den 

sydafrikanska vinindustrin kommer att 

återhämta sig. 

Och kan man så lita på att regeringen ännu 

en gång återinför ett förbud? Antingen mot 

försäljning eller export eller mot båda 

delarna? Sedan mars har regeringen, som jag 

tidigare har nämnt, ett par gånger upphävt 

förbudet för att så införa det igen kort tid 

efter … 

Nytt  

från Vinets värld.    



Paladin Drago Rosso    

Veneto - Italien.                                                                                                                                         
Har en djup rubinröd färg. 

Buketten har en stark aromatisk 

laddning balanserad av höljande dofter 

som påminner om röd frukt, som 

körsbär och blåbär, åtföljd av ljusa 

kryddig anteckningar. Gommen är full 

och balanserad av en bra struktur. De 

lätta tanninerna ger en ihållande och 

harmonisk avslutning.                                                        

Druvor: Merlot 

Serveringsförslag : Perfekt att smaka 

under en grill med rött kött. Prova 

också i par med salami och 

eller kryddig ost. 

Serveringstemperatur: 18 °  

1 Flaska  

150:- 

Triantafyllopoulos Malagouzia - 
Sauvignon blanc. Kos - Grekland                                                           
Lätt varm grönaktig färg. Delikat arom 

av exotiska frukter. Fin fruktig och 

fräsch, sval, mild, smakfull med smak 

med en liten aning citrusfrukt. Bäst 

serveras vid 9 ° C-11 ° C 

Druer: Malagouzia 50%, Sauvignon 

Blanc 50% 

Servering Förslag: med friska 

fiskrätter, grönsaker, tårtor, risotto, 

mjuka ost och frukt. 

Serveringstemperatur: 10-12 ° C. 

 

Viktigt att 

serveringstemperaturen 

inte är för kallt  

1 Flaska  

135:- 
CUSTOZA  

Cantina di Custoza. DOC,  

Val dei Molini.   

Veneto - Italien 

 

Ljus strågul med gyllene nyanser, 

Fruity, intensiv med aromatiska tips, 

Smakrig, delikat mjukt och behagligt 

ihållande.                                                                                                                                                                                                    

Druer: Trebbiano Toscano, Tocai 

Friulano, Garganega, Chardonnay och 

Manzoni hybrid  

Serveringsförslag : Sushi, skaldjur, 

olika fiskrätter.                                                          

Serveringstemperatur : 10 - 

12° C.    

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. 1 Flaska  

87:- 
aSolas.    

Bodegas Santa Rufina,  

Cigales 

Spanien                                                                                                                                                         

Färgen ljus  guld kristall med 

grönaktiga  gnistrar. Elegans näsa 

med aromer av grönt äpple Pippin, 

aprikos och ananas bakgrund. I  

munnen,  är vinen mycket långlivade  

och balanserad med en mycket stark 

fruktaroma i näsan.                                                                                                                                                             

Druer: 100% Verdejo.                                                                                                                                    

Serveringsförslag:  Ris, fisk och 

skaldjur, mjuka ostar och pasta.                                                                               

Serveringstemperatur: 9 -12 

° C.   1Flaska  

100:- 

Ultimatum, Tempranillo, 

Bodegas Santa Rufina,   

Vinos de la Tierra de Castilla y León 

Spanien.                                                                                                     

Ultimatum tillverkas av 100% 

Tempranillo druvor från vinstockar av 20

-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. 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

99:- 

100:- 

1 Flaska  


