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Nyheter och erbjudande 

Välkommen till novembers 

Nyhetsbrev. 

Först ett stort Tack till deltagarna på 

mitt lilla Öppna hus den 18 oktober. 

Det var en stor glädje för mig att få 

träffa er. 

Denna månad presenterar jag ett nytt 

vinhus från Sicilien, Cantine 

Petrosino. Jag har valt att presentera 

ett vitt och två röda.  

Lite om Cantine Petrosino. 

Vingården grundades 1962 tack vare 

envishet och vilja hos endast 40 

bönder. Idag har den 759 

medlemmar. Det är ett område på ca 

1 660 hektar och en årlig produktion 

på 200 000 kvintal druvor. Främst 

vita druvor varav de viktigaste 

sicilianska och internationella 

sorterna. Med full respekt för naturen 

kombinerar de tradition och modern 

oenologisk praxis. En stor del av 

produktionen odlas enligt reglerna 

för ekologiskt jordbruk utan 

användning av syntetiska kemiska 

tillsatser och hållande en låg nivå av 

svaveldioxid. Således är de bland de 

största sicilianska vinkooperativen. 

Kooperativet har förvaltas i över ett 

decennium av Vd:n Vincenzo 

Ampola.  

Utöver dessa tre viner presenterar jag 

också för er två nya franska Pays 

d'Oc IGP viner. De kommer från vår 

samarbetspartner i Sydfrankrike, 

Chantovent i Minevois. Två 

praktfulla viner som också passar 

utomordentligt till vår mat i denna 

tid. Här tänker jag speciellt på 

Gåsamiddagen. Och då tillsammans 

med ett nytt vin gjort på 88 % Pinot 

Noir och 12 % Merlot. Men jag 

tänker även på kommande middagar 

med fågel. Chardonnayen som 

presenteras är ett vin som har 

utgångspunkt i Chardonnay från 

Bourgogne/Chablis. Torr, frisk och 

lagrad på fat.  

Dessutom är även ett nytt vin från 

Puglia på väg. Ett vin som är 

speciellt framställt för Sverige och 

Danmark av vår samarbetspartner 

Cantina Sampietrana. Detta vin 

ersätter Syrahvinet från Paladin som 

måste utgå. 

Vi har också fått bekräftat att de allra 

flesta områden har haft en riktigt bra 

skörd. För några områden har det 

varit svårt att skörda druvorna då den 

normala ”importereda” arbetskraften 

inte kunnat komma pga. Corvid19. 

Men ofta har lokalbefolkningen ex. 

som pensionärerna gjort sig 

tillgängliga för vinhusen och hjälpt 

till så mycket som möjligt. 

Fantastiskt vilken sammanhållning i 

dessa svåra tider. 

 

Dessutom har vi på grund av 

Corvid19 satt begränsningar på antal 

deltagare vid våra arrangemang den 

kommande tiden. Arrangemang 

avhålls endast med personer som 

känner och litar och tror på varandra. 

Samt träffar varandra regelbundet. 

Jag hoppas att ni alla har förståelse 

för det. Det är viktigt att vi tar hand 

om varandra i dessa tider och  

KOM IHÅG - !! TAKE CARE!!  

Vi ska under den följande tiden vara 

extra försiktiga. Vi ska ju helst fira 

en god jul och ett gott nytt år 

tillsammans. 

 

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 

Chemin des Lions -  

Pinot Noir, Merlot.  

Pays d'Oc IGP. 

Frankrike    

                                                                     

Färgen är vacker rubinröd. Näsan uttrycker 

små röda bär. Munnen är fruktig med en fin 

sötma som gör vinet utsökt och sammetslen.                                                                                                                                    

Druver: 88% Pinot Noir, 12% Merlot, De två 

druvorna fermenteras och ekas åldras separat. 

Och sedan, för att få den extraordinära stilen 

gjorde vår vinmakare denna mycket exakta 

blandning. 

Serveringsförslag: Perfekt till Gåsamiddag 

och till fjäderfä fyllda med svamp eller 

blåfenad tonfiskcarpaccio.                      

Serveringstemperatur: 12 - 15 ° C.  

EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

 
Varberg 

 

Torsdag 12 November 

Endast provflaskor 
kontakta Tommy 

  

Provning  Pris 100:- 
 

Kom ihåg Anmälan 
Anmäl senast  

9 November 
 

Tommy 0707 741 161 

 

Provning i Arild eller efter 

önske kan arrangeras efter 

avtale. 

Chemin des Lions -  

Chardonnay.   

Pays d'Oc IGP   

Frankrike 

                                                                                 
Ljus gyllene färg. En känslig näsa som kännetecknas 

av 

vanilj och rostade brödaromer. I munnen, en bra 

attackera med mycket fett. Anteckningar om kaprifol 

och 

stenfrukter med inslag av smörkola.                                                                                                                            

Druver: 100% Chardonnay 100% ek åldrad (50% FR 

+ 50% US) 

Serveringsförslag: Perfekt med fisk, blandade eller 

exotiska sallader.                                                                 

Serveringstemperatur:  10 -12 C 

1 Flaska  

100:- 

Månadens Vin 

1 Flaska  

100:- 

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


En dröm om en vinegendom,  

JA TACK! 

Om man i det regntyngda svenska 

höstvädret behöver drömma sig bort 

till en permanent tillvaro i varmare 

breddgrader så ska man klicka här. 

Och drömma är det rätta ordet! För 

det är nog få som har de 12,7 

miljoner euro (ca 140 milj. kr.) som 

denna vinegendom i Toscana kostar. 

Finns på egendomsmäklarfirman 

Christie’s Internationals hemsida. 

Denna fantastiska villa med 

sidobyggnader breder ut sig över 20 

000 kvm och har rötter ända tillbaka 

till 1200-talet. Till villan hör 5 hektar 

vinmarker, en enastående 

parkanläggning och ett eget kapell. 

Hela klabbet ligger omgivet av 

cypresser, olivlundar och Chianti 

Classicos vackra, kulliga 

vinlandskap. Det är inte ett torrt öga 

någonstans! Och så är det även endast 

en halv timmes körning till Florens. 

Villan har vid en tidspunkt tillhört 

den berömda holländska konstnären 

Karel Appel – så därför tillhör det till 

härligheten även en ateljé. 

 

Bedrägeri med Sassicaia 

I byn Empoli i 

Toscana fann några 

poliser en dag en 

låda vin mitt på 

gatan. Den hade 

mest troligt fallit av 

flaket på en lastbil. 

Av flaskornas 

etiketter framgick 

det att de innehöll 

supertoscanaren Sassicaia från 

producenten Tenuta San Guido - ett 

vin som i de nya årgångarna kostar ca 

2 500 kr/flaska. Och då man 

undersökte innehållet lite närmre 

visade det sig vara billigt rödvin från 

Sicilien. Fyndet av lådan – där det 

även var två telefonnummer - satte 

igång en större efterforskning. 

Nu ett år efter fyndet har 

myndigheterna i Norditalien nystat 

upp en förbrytarliga’s  nätverk som 

under en längre tid har sålt 

förfalskade utgåvor av det berömda 

rödvinet. Under en razzia i en 

lagerhall i Milano konfiskerede 

polisen 4 200 förfalskade flaskor 

"Sassicaia". Varav huvudparten hade 

de högt rosade årgångarna 2010 och 

2015 på etikette rna. 

Tills vidare är två personer 

arresterade. Under tiden är elva andra 

misstänkta för att ha deltagit i 

bedrägeriet. 

Myndigheterna kom även fram till att 

åtkilliga mottagare av vinet fanns 

bland annat i Kina, Korea och 

Ryssland. Som tillsammans hade 

beställt omkring 6 000 förfalskade 

flaskor till en pris som låg 70 % 

under Sassicaias normala 

marknadspris. 

Medan vinet i de flaskor som man har 

konfiskerat härstammar från Sicilien 

så är själva flaskorna framställda i 

Turkiet och de falska etiketterna och 

kapsylerna i Bulgarien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GÅSAMIDDAG och 

Pinot Noir WOW! 

 

Bon Appétit  

Nytt  

från Vinets värld.    

https://www.christiesrealestate.com/sales/detail/170-l-78074-1509251005568011/tuscany-italy-san-casciano-in-val-di-pesa-fi


Bucari Grillo,  

Cantine Petrosino,                                                                                                                                              

Sicilien, DOC 

Italien 

Gyllengul med grönaktiga 

reflektioner, torr, expert balanserad 

och ihållande.                                                

Aroma riklig, raffinerad och elegant 

med inslag av exotisk frukt och 

citrus.                                                 

Druvor: Grillo 100% 

Serveringsförslag: aptitretare och 

rätter baserade på färsk fisk och 

skaldjur 

Serveringstemperatur: 8 ° - 

10 ° c.  

1 Flaska  

115:- 

Pinot Noir,  

Claroscuro  

Uco Valle.  Argentina.                                                                                     
Ljus färg med rödaktiga anteckningar, 

måttlig intensitet som kännetecknar ett 

kallt år . Aromer av kryddor och vita 

frukter. 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. 

1 Flaska  

175:- 
Bucari Nero d'Avola 

Cantine Petrosino,                                                                                                                                              

Sicilien, IGP 

Italien 

                                                                                                                        

Rubinrött med violetta reflektioner.  

Aroma fruktig bukett med inslag av 

röd fruk.   I munnen är den rik på en 

syrlig ton, typisk för Nero d'Avola 

som ger den en god smak-olfaktorisk 

uthållighet.                                      

Druvor: Nero d'Avola 

Serveringsförslag: Röda kötträtter 

Serveringstemperatur: 16 ° - 18 ° C. 

Pinot Noir 

Groote Post  

Kapokberg  

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.   

1 Flaska  

180:- 
Bucari Syrah 

Cantine Petrosino,                                                                                                                                              

Sicilien, IGP 

Italien 

 

Rrubinröd färg, smaken er tät, fyllig, 

koncentrerad och full, Aromaen er 

full, ihållande, med känslor av röd 

frukt, kryddor och tobak.             

Druvor:  Syrah.                                                                                                                                   

Serveringsförslag: Perfekt med 

måltider baserade på rött kött, vilt, 

åldrade ostar och grönsaker 

Serveringstemperatur: 16 ° - 18 ° C 

1Flaska  

115:- 

Prosecco Extra Dry.  

Just Roberto                                                                                                                           

Friuli, Veneto. 

Italien 

 

Ljust halmgult färg, Smaken är rund, 

trevlig och fräsch, intensiv, komplex, fin, 

fruktig doft. 

bubblorna: fina och ihållande.                                                                                                                          

Druvar:Glera                                                                                                                                                                           

Serveringsförslag: som aperitif, men 

också under hela måltiden. Speciellt med 

fiskrätter eller lätta rätter i allmänhet.                                                     

Serveringstemperatur: 10 - 12 ° C.  

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

115:- 

115:- 

1 Flaska  


