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Nyheter och erbjudande 

Välkommen till Nyhetsbrevet för 

Oktober 2020 
Låt mig starta denna månads nyhetsbrev 

med den Negativa Nyheten! 

Tyvärr måste vi ställa in vår planerade 

Jubileumsfest. 

Den var planerad att genomföras 

tillsammans med min födelsedag den 18 

oktober. 

Detta händer bara eftersom Covid-19 

ökar och det sätter begränsningar för hur 

det kan genomföras. 

Bl.a. så kunde vi inte göra en buffet utan 

endast laga mat som skulle serveras vid 

borden och ytterligare andra 

begränsningar.  

Men festen blir inte glömd! Endast 

uppskjuten till nästa år när förhållandena 

har ändrats och tillåter det. 

En liten tröst är att det dock pga. av min 

jämna födselsdag så kommer det 

fortfarande vara  

Öppet hus mellan kl. 13–17.  

Det firas i intilliggande maskinhall och 

med hänsyn till Folkhälsomyndighetens 

rekommendationer om avstånd och 

säkerhet! 

Men Ni är alla välkomna på lite vin, 

kaffe och kaka.  

 

Gärna ett vänligt mail om Ni kommer: 

info@wpw-wineclub.com 

Nu till något mer intressant, nämligen 

Årets Vinskörd i Europa. 

Generellt ser den hitintills ut att verka 

mycket bra. Långt över förväntningarna. 

Problemen med personal ser också ut att 

lösas. I Italien har flera pensionärer gått 

ut på vinfälten  

för att hjälpa till. Fantastiskt! Generellt 

sett ute i Europa ser det ut som om att 

Corvid-19 har haft mindre inflytande än 

förväntat. Vilket på nuvarande tidspunkt 

er fantastiskt. 

Skörden verkar också kvalitets- och 

mängdmässigt att bli över genomsnitt 

jämfört med de senaste åren. 

 

Jag glädjer mig också över att flera av 

våra vinhus nu öppnar igen. 

Precis som att jag ser fram till att få 

presentera flera nya viner för er. Bl.a. 

kommer det nya vinhus från Sicilien, 

Piemonte och även Frankrike är på väg. 

Så det ser lovande ut. 

 

Dessutom ser våra vinprovningar i Arild 

riktigt bra ut. Vi har den senaste 

månaden haft flera provningar och den 

kommande tiden är det flera bokningar. 

Med hänsyn till Covud-19 på dessa 

provningar har jag även lagt till lite 

ändringar: 

Min. 8 deltagare: Är det under 8 

personer betalar man för 8. 

Max 16 deltagare: Vid deltagerantal 

mellan 8 och 16 betalar man för 16 

personer. 

Betalningen är endast för vin. Ev. 

tilltugg eller mat betalas för antal 

deltagare. 

Och vänligen KOM IHÅG att 

deltagare vid en provning ska vara 

personer som känner varandra och 

umgås med varandra. Allt detta p.g.a. 

säkerheten mot Corvid-19. 

Jag förväntar mig att Ni visar hänsyn 

till varandra.  

Med Mottot: TAKE CARE. 
 

Hans Frithiof Nielsen 

 
28. sep. 2020 
Voldsomme brande hærger berømt 
vindistrikt - nogle har mistet alt. 
 
Det er som et uhyggeligt flashback til 2017. 
Dengang stod det berømte vinområde Napa 

Valley nord for San Francisco i Californien i 

flammer, da en dødbringende brand løb 

løbsk. Raserede hjem, knuste ruder, 

udbrændte biler, nedbrændte træer.i byer 

som Napa, St. Helena og nærliggende Santa 

Rosa har den såkaldte 'Glass Fire' hærget 

store områder.Tusindvis af borgere er blevet 

evakueret.  

mailto:info@wpw-wineclub.com


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 

Le Mas Saint-Hugues 

Côtes du Rhône. 

Frankrike 

                                                                                                                                           

En vacker djup rubinfärg. Komplex 

näsblandning av kryddor, träriga toner, vanilj 

och kaffe. Åldrande i fat markerar detta vin. 

Tanninerna smälts och ger gott om substans. 

Strukturen är komplex, vilket gör detta vin 

attraktivt och lätt att hålla. Lakrits och 

kryddig. 

Druvor: Grenache, Syrah, Mourvédre. 

Serveringsförslag: Njut av med grillat kött, 

vilt, ostar, även lämpligt med en stark ost eller 

en kryddig maträtt.                                                                                                                                             

Serveringstemperatur:: 16-18 ° C 

EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

 
Varberg 

LÄJET 

 

Torsdag 22 Oktober 

Kl. 1830 

Provning  Pris 100:- 
 

Kom ihåg Anmälan 
Anmäl senast  

19 Oktober 
 

Tommy 0707 741 161 

 

Provning i Arild eller efter 

önske kan arrangeras efter 

avtale. 

Chevalier d'Anthelme. Blanc.                                                                    

Cellier Des Chartreux,   

Côtes du Rhône. 

Frankrike 
 

Klar, öppen, mycket frisk, öppen näsa. 

Framkallar aromer av akacia, blomma, persika och 

tropisk frukt. 

Ett vänligt vin, vackert balanserad på gommen.                                                                                                   

Druer: Roussane, Viognier, Grenache blanc                                                                                                                                                                 

Serveringsförslag: Härlig som en aperitif, utmärkt 

med grillad fisk, vitt kött, getost.          

Serveringstemperatur : 10-12° C.   

1 Flaska  

145:- 

Månadens Vin 

1 Flaska  

110:- 

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


Vinner och förlorar druvor 

Druvor av franskt ursprung dominerar på 

det hela taget världens vinmarker. I de 

utomeuropieiska vinländerna var 68 % 

av druvorna år 2016 av fransk härkomst. 

Jämfört med 59 % år 2000.                

Även om de spanska druvorna har 

förlorat terräng globalt så har 

Tempranillo på allvar kommit i att ta 

över. Det är den druva som har 

expanderat mest denna period - dock 

befinner sig 80 % av samtliga 

Tempranillo-vinstockar sig i hemlandet 

Spanien. Här har den blå druvan ersatt 

vitvinsdruvan Airén som landets mest 

planterade druva.                               

Nedanför listar vi de åtta  druvor som har 

brett ut sig mest i världen mellan år 2000 

och 2016. 

 

Druvor som har brett ut sig mest 

Tempranillo: Från 93 370 hektar till 219 

379 hektar (+ 126 009 hektar) 

Cabernet Sauvignon: Från 223 074 

hektar till 310 671 hektar (+ 87 597 

hektar) 

Syrah: Från 102 490 hektar till 181 185 

hektar (+ 78 695 hektar) 

Sauvignon Blanc: Från 65 190 hektar till 

124 700 hektar (+ 59 510 hektar) 

Chardonnay: Från 145 543 hektar till 21l 

649 hektar (+ 56 106 hektar) 

Merlot: Från 213 368 hektar till 266 440 

hektar (+53 072 hektar) 

Pinot Noir: Från 68 810 hektar till 105 

480 hektar (+ 36 670 hektar) 

Pinot Gris: Från 18 893 hektar till 48 570 

hektar (+ 29 677 hektar) 

 

Premier cru från Mâconnais 

Alldeles nyligen fick appellationen 

Pouilly-Fuissé i Bourgognes sydligaste 

distrikt, Mâconnais, 

appellationsmyndigheten INAO’s 

godkännande till att framställa premier 

cru-viner på druvor från 22 små 

vinodlingsområden. För att förstå vad det 

betyder för distriktet så måste vi ha koll 

på Bourgognevinernas fyra olika 

kvalitetsnivåer. 

Den nedersta nivån är regionalt vin – vin 

som kan framställas på druvor från vilket 

som helst område i Bourgogne och som 

utgör 52 % av allt det vin som tillverkas i 

distriktet. 

Nästa steg på skalan är villages-vinerna, 

som är vin från en bestämd by (village) 

eller kommun. Dessa viner tecknar sig 

för 37 % av Bourgognes vinproduktion. 

Grädden på moset 

Därefter kommer premier cru. Viner på 

druvor från exeptionellt goda 

vinodlingsområden s.k. climats. Viner 

som utgör 10 % av produktionen.Grand 

cru är grädden på moset. En beteckning 

som endast pryder etiketterna på 1 % av 

vinerna från Bourgogne. Dessa viner är 

alla tillverkade på druvor från absolut 

topp-climats och omfattar berömda namn 

som Romanée-Conti, La Tâche, 

Montrachet osv. 

 

En lista över de 22 climats 

I motsättning till de andra distrikten i 

Bourgogne har Mâconnais aldrig kunnat 

framställa premier cru-viner från några 

av sina climats - förrän nu alltså. Därför 

så har självklart INAO’s godkännande av 

de 22 vinmarksområden i Pouilly-Fuissé 

ökat entusiasmen. Och att 

vinproducenterna i appellationen har fått 

vänta hela tio år på godkännandet sedan 

ansökan skickades till INAO minskar ju 

inte entusiasmen. 

De nya premier cru climats täcker 

tillsammans ett område på 194 hektar 

motsvarande ca 25 % av Pouilly-Fuissés 

totala vinmarksareal. De ligger 

någorlunda jämnt fördelade över 

appellationens fyra kommuner, Chaintré, 

Fuissé, Solutré-Pouilly och Vergisson. 

Den officiella listan kan ni hitta under 

Vinkunskap på hemsidan. 

 

Värsta eldsvådan någonsin i 

Oregon 

Elden har fått ett bar tag i vildmarken 

och skogarna både i Washington och 

Oregon.  Brandmännen kämpar mot 

totalt 37 bränder som i skrivande 

stund har ätit sig genom 270 000 

hektar och har lagt flera byar i ruiner 

och – som är det absolut värsta - har 

kostat människoliv 

Nytt  

från Vinets värld.    



Béry Grano De Cafe Pinotage. 

Mooisplaas Estate   

Sydafrika                                                                                  

Grano de café har en mørk lilla farve. 

Næsen viser mokka og ristet kaffebønne 

smagsoplevelser. En masse tanniner i 

vinen, men de fine silkefulde tanniner er 

meget godt integreret med eg. 

Ganen er mundfyldning med en lang og 

koncentreret følelse.  

Druer: 100% Pinotage, 

Serveringsförslag:  Aperitif och 

mångsidig att para ihop med rött kött, 

vilt, anka, pizza, kryddstark mat och 

även sushi rätter.   

Serveringstemperatur: 16-18 ° C.  

Begränset antal     

1 Flaska  

150:- 

Sauvignon Blanc.                                                                                                                                                                    

Gladstone 

New Zeeland 

Semi-tropisk frukt, stenfrukt, mogna 

citrusmakar och mineralitet kombineras med 

doften av lättbränd cashew och en mild 

blommig parfym för ett enastående, komplext 

vin. Den viktiga och generösa smak balanserar 

med elegant, subtil syraförmåga för en vacker 

långvarig finish. Den välbehagliga näsan av 

vita nektarin, färsk pistachio och blommiga 

höjdpunkter gör dig inte besviken.Det här är 

ett generöst fullvärdigt vin med ett streck av 

mogen Meyer-citron, stor mineralitet och en 

härlig lång finish.                                                                                                                                             

Druer: Sauvignon blanc.                                                                                                                            

Serveringsförslag: Salater, fisk og 

hvidt kød                                                                                                                                        

Serveringstemperatur: 8 - 12 ° 

C.. 

1 Flaska  

120:- 
Piemonte Barbera.  

Villadoria, 

Italien 

                                                                                                                        

Klarröd färg med doft av röda bär, bär 

och örter och smaken kompletteras av 

några av lakrits och frisk syra balans..                                                                                                                                                            

Druer: Barbera.                                                                                                                                       

Serveringsförslag:. Utmärkt 

kombination med ljus (kött) rätter, 

pizza och pasta eller som aperitif..                                                                                                 

Serveringstemperatur: 16-18° C. 

 

 

Begränset antal     

Since 1952,  

Cantina Sampietrana -  

Brindisi DOC Riserva.    

Italien                                                              

Intensiv rubinröd, utomordentligt 

elegant, en vinös doft med 

anteckningar av träved. Förfina i Allier 

ekbarriärer, den har en delikat, lätt 

garvad och beständig smak.                                                                      

Druer: Negroamaro 80% - 

Montepulciano 20%, i barriärer i 12 

månader, i flaska i 2 år                                                                                                      

Serveringsförslag:  Utmärkt med 

kryddade rätter, rostade och åldrade 

ostar.. 

Serveringstemperatur : 15-

18° C.  
1 Flaska  

135:- 
Tempranillo Blanco    

Bodegas Sonsierra 

Rioja 

Spanien                                                                        

Halmgul färg, med lysande gyllene 

tips och framträdande ben. Buketten 

är  fängslandel, med aromer av vita 

och tropiska frukter,  lätta 

anteckningar av toast och kanel mot 

en citrusbakgrund,  I munnen är den 

voluminös, söt och fräsch, ihållande 

finish fylld med fruktiga anteckningar.                                                                                                                                                              

Druer: 100% vit Tempranillo                                                                                                               

Serveringsförslag: Njut av skaldjur, 

fisk, kyld soppa, pâté, 

carpaccio och nötter.                                                                                                          

Serveringstemperatur: 10-12 

° C.  

1Flaska  

90:- 

The One, Quevedo.                                                                                                        

The One Ruby 

Portugal 

 

Denne herlige Ruby fra Porto er lagret på 

fad i 2-3 år. 

Luk øjnene og smag om d 

Mørk karamel, Lidt orange, Et strejf af 

valnød 

Denne Ruby tåler sammenligning med 

langt dyrere portvine. 

Prøv den til den søde dessert/kage eller 

til lidt mørkt chokolade. 

Serveringstemperatur : 15-18° C.  

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

90:- 

150:- 

1 Flaska  


