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Välkommen till Februaris 

Nyhetsbrev. 
En månad som förhoppningsvis kommer 

med positiva nyheter om Corvid-19. För 

januari har absolut inte varit positivt på 

det området. Men på ett par andra 

områden kan man spåra lite positivitet. 

Ny amerikansk president som 

förhoppningsvis får ändring på 

handelsavtalen lika snabbt som han 

ändrade avtalen med b.la. WHO och 

Paris-klimatavtalet. 

 

Klimatavtalet.. 

 ..är väldigt viktigt för vinbranschen. Vi 

ser och märker gång på gång hur klimatet 

ändrar sig för de enskilda områdena. 

Klimatförändringarna påverkar i ökande 

grad vinländerna runt om i världen. Inte 

minst de europeiska vinproducenterna 

kan märka det förändrade vädret - som 

bland annat omfattar ökande 

genomsnittstemperaturer och långvariga 

värmeböljor. 

I Frankrike, Italien och Spanien samt 

flera andra sydeuropeiska länder 

experimenterar man med nya druvor eller 

gamla lokala druvor som bättre kan klara 

hettan och de ökande temperaturerna. 

Och så sneglar man i ökande grad på hur 

vinhusen i extremt varma och kalla 

områden håller liv i vinstockarna. Ett av 

de ställen som väcker ett större intresse 

världen om är, enligt Euronews.com, 

Negevöknen i södra Israel. 

Här är livlöst och torrt som fnöske med 

temperaturer på upp till 40 grader om 

dagen och med endast ca 100 mm regn 

om året! I Danmark faller det i jämförelse 

ca 700 mm årligen. 

Det odlades vin i Negev - det betyder torr 

på hebreiska - redan för mer än 2000 år 

sedan.  Och på senare tid har 

vindodlingen i öknen fått nytt liv. 

Det första vinhuset i ökenområdet var 

Carmel som grundades år 1882 av 

Edmond James de Rothschild. I dag är 

det omkring 25 vinhus i Negev som alla 

har slått upp dörrarna de senaste tio åren. 

Speciellt en bestämd vinodling i Negev 

har världens vin interesse för och det är 

en försöksodling nära byn Mitzpe 

Ramon. 

På denna försöksodling utför forskare 

från Ben-Gurion universitetet med stöd 

från såväl israelska som italienska 

myndigheter en rad experimenter för att 

förbättra vinodlingen i det varma, livlösa 

området. Och resultaten kommer inte 

bara de lokala Negev-vinproducenterna 

tillgodo. Utan även vinproducenter över 

hela världen som har eller kommer att få 

användning av nya odlingsmetoder i ett 

ökande varmare klimat – också även om 

vädret förhoppningsvis aldrig blir lika 

extremt som i öknen. 

Vattning är inte något problem för 

Negevs vinproducenter - trots den ringa 

nederbörden. Vattnet kommer från 

Medelhavet. Det renas från saltet i en 

närliggande avsaltningsanläggning. Förr i 

tiden byggde beduinstammarna små 

fördämningar som kunde samla upp den 

sparsamma nederbörden. 

Problemet i Negevöknen är värmen och 

den obarmhärtiga ökensolen. På 

försöksodlingarna experimenteras det 

bland annat med olika överdrag av 

vinstockarna på den allra varmaste och 

mest soligaste årstiden. Då är druvorna 

utsatta för att bli stekta i solen! 

Man experimenterar också med täckning 

av jorden omkring vinstockarna med 

bland annat barkflis för att skydda deras 

rötter. Liksom man i ett försök har lagt 

plast över jorden för att förhindra 

förångning av bevattningsvattnet. 

Forskarna har också utvecklat ett mycket 

precist droppvattningssystem där man 

med hjälp av rör och slangar kan tillföra 

en uppmätt mängd vatten direkt till 

rötterna på varje enskild vinstock. 

Naturligtvis experimenteras det också 

med olika druvor och olika rotmaterialer 

för att komma fram till de kombinationer 

som bäst kan klara de tuffa jord- och 

klimatförhållanden.  



EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

 
Varberg 

 

Fredag 26 Februari 

Endast provflaskor 
kontakta Tommy 

  

Provning  Pris 100:- 
 

Kom ihåg Anmälan 
Anmäl senast  

22 Februari 
 

Tommy 0707 741 161 

 

 

Provning i Arild eller efter 

önske, kan arrangeras efter 

avtale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIN MED OMTANKE 

Utgående, kvarvarande och REA Vine. 

Kontakta oss          Här hittar du 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  

NAVN Antal Normal Pris  Nu Pris  

Bodegas Vinaguareña, Munia Roble. 2013 

Toro, Sppanien 

19 110,25  95,00  

 

Bodegas Vinaguareña, Munia Caracter. 2013 

Toro, Spanien 

22 146,25  120,00  

Bodegas Vinaguareña, Munia Especial.   2010 

Toro, Spanien 

20 361,25  300,00  

Cellers Unió, Reina Elionor, Reserva.  

Terra Alta, Spanien 

23 94,00  80,00  

Bodegas Francisco Gomez, Fruto Noble, Crianza. 2008 

Alicante, Spanien 

24 123,50  80.00  

Cape Haven, Cabernet Sauvignon., 2014 

Sydafrika 

25 132,00  100,00  

Aromo Reservado, Cabernet Sauvignon,  2015 

Chile     

19 94,00  75,00  

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


WPW-Wineclub 

Här i Vinklubben är vi också på gång. I 

februari presenterar vi ett nytt vinhus, 

Bodegas Luzón från Jumilla i Spanien. 

Ett fantastiskt vinhus med viner där även 

den billigaste har fått 90 point och är på 

topp 100 listan i USA på plats nr. 19. Läs 

mera om vinhuset senare i Nyhetsbrevet 

eller på vår hemsida. 

Vinprovningarna är fortfarande ett 

problem. Dock är det möjligt att 

arrangera mindre provningar privat. Ring 

gärna och hör mer. Jag är mycket 

uppmärksam på regler och riktlinjer från 

myndigheterna. 

 

TAKE CARE. 
Hans Frithiof Nielsen 

 

En  ovanlig försäljning.  

År 1997 köpte det äktaparet Eric och 

Louise Albada Jelgersma, Château du 

Tertre - ett av Margauxs äldsta vinslott 

vars historia kan härledas till år 1143. 

Namnet du Tertre betyder; Från 

bergstoppen. Och hänförs till att slottet 

ligger på ett litet grusberg. 

Nu har familjen Albada Jelgersma ,enligt 

Decanter, valt att sälja detta fina 5.cru-

slott och dess 400 hektar jord. Varav 53 

hektar är vinodlingar. Och det är lite av 

en nyhet då det är relativt sällan ett 

Margaux-klassificert slott är till 

försäljning. 

Köparen är också en vintillverkarfamilj 

med namnet Helfrich som hitintills har 

framställt vin i Alsace. 

Familjen Albada Jelgersma blir dock inte 

utan vingård. De äger nämligen också 

3.cru-slottet Château Giscours som även 

det ligger i Margaux. Och så äger de 

vinhuset Caiarossa i Toscana. Familjen 

har även meddelat att de är öppna för 

investeringsmöjligheter i andra 

vindistrikt och på andra kontinenter. 

 

Bodegas Luzón 

URSPRUNGET,  

en stor familj 

sedan år 1841 

Bodegas Luzón är 

en av de ledande producenterna och ex-

portörer av kvalitetsviner från D.O. Ju-

milla.                                               Och 

en av de mest historiska vingårdar som 

producerar vin sedan slutet av 1800-talet. 

För att hitta början av historien måste vi 

gå tillbaka till år 1841. Don José de Mo-

lina, som var chef för den kungliga hären 

som var stationerad i den spanska kolo-

nin Manilla på Filippinerna, bestämmer 

sig för att återvända till sitt hemland Spa-

nien och Jumilla. När han väl är där så 

ger han sitt vinområde namnet         

”Finca Lucon”. För att ära den Filip-

pinska ön Luzon som han tillbringade så 

lång tid på. 

Denna vingård byggdes till ära för hans 

dotter Ana Josefa de Molina. Vinområdet 

har gått i arv sedan 1880-talet ända fram 

tills nu. Alltid knutet till den kvinnliga 

grenen av släkten. 

Vi befinner oss i en av de äldsta vingår-

darna i Jumillaområdet som dessutom är 

instruerade/ledda av kvinnor sedan dess 

ursprung. Detta utgör även en stor del av 

dess historia. 

Nytt  

från Vinets värld.    



Luzón Colección  Blanco 

Jumilla, Spanien 
Gul färg med briljanta höjdpunkter och 

gröna toner. I doften blandas gröna 

äpplearomer med citrus och tropiska 

toner. Smaken är smörig med en 

balanserad syra och lång eftersmak. 

Druvsorter: 50 % Macabeo och 50 % 

Sauvignon Blanc, genomsnittlig ålder av 

20 år och växer på en höjd av över 800 

meter. 

Serveringsförslag: All slag av skaldjur 

ex. räkor med vitlök och persilja. Grillad 

eller fet fisk med milda såser. Fågel som 

anka eller gås. Grönsaker i 

tempura eller sauterade med 

skinka och ost. 

Serveringstemperatur: 8 -12 

1 Flaska  

90:- 

Cuvée Sainte Baudile.                     

Coteaux Peyriac, 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                                                                                                 

Hållbarhet efter skörd: 3 År 

1 Flaska  

80:- 
Luzón Colección  Monastrell 

Jumilla, Spanien 
Intensiv djup, mörkröd färg. Denna 

kraftfulla Monastrell har en elegant doft 

med kryddiga aromer som påminner om 

röda frukter som körsbär, jordgubbar och 

svarta plommon med en kryddig finish. 

Smaken är saftig och frisk med en 

uttalad attraktiv kropp och en lång och 

eldig eftersmak. 

Druvsorter:  

100 % Monastrell från utvalda 

vinodlingar som är anmärkningsvärda 

för dess höga höjd och jordmån. 

Serveringsförslag: Idealisk till välkryddat 

viltkött, stekt lamm och 

pastarätter med mycket smaker.   

Serveringstemperatur: 14 – 16 °

C  

Chevalier d'Anthelme.      

Cellier Des Chartreux,        

Côtes du Rhône, Frankrike                                                                                                                      
Granat röd färg, toner av jammy mörk frukt, 

körsbär, lakrits 

Och kryddor i bouquet. Mycket runda på 

gommen med 

En avslut som domineras av kryddig, 

speciellt peppende anteckningar 

Och aromer av konserverad frukt. Mycket 

mjuka tanniner.                                                                         

Druer: Grenache, Syrah, Carignan, 

Mourvèdre, Cinsault.                                                             

Serveringsförslag: Går vackert med stekt 

köttfärs, grillat kött, vilt, fjäderfä och 

ostar.                                        

Serveringstemperatur : 16-18° 

C.                                    

Hållbarhet efter skörd:6 år 

1 Flaska  

125:- 
Luzón Colección  Garnacha 

Tintorera 

Jumilla, Spanien 
Intensiv djup körsbärsfärg. Doften är 

expressiv, kraftfull och komplex med 

aromer som mörka frukter (svarta vinbär 

och körsbär), lakrits och mynta. 

Smaken är avrundad och koncentrerad och 

presenterar fin mognad med strukturerade 

tanniner. En lång och ihållande eftersmak. 

Druvsorter: 100 % Garnacha Tintorera, 

druvor från deras historiska 40 år gamla 

vinodlingar. 8 månader på franska och 

amerikanska ekfat. 

Serveringsförslag: Nötkött, vilt, stekar, 

iberisk korv, feta osta och en 

rad gryträtter. 

Serveringstemperatur: 14 - 

16 º C 

1Flaska  

107:- 

Luzón Colección  Crianza 

Jumilla, Spanien 
Djup rubinröd färg. Kombinationen av dessa 

två inhemska vinsorter producerar ett 

komplext och välbalanserat vin. Smaken 

inkluderar kryddiga toner, lakrits, svarta 

frukter som vinbär och björnbär som förenas 

utmärkt med delikata tobakstoner. Det är ett 

moget och elegant vin med sammetslena 

tanniner och en lång eftersmak. 

Druvsorter: 70 % Monastrell och 30 % 

Garnacha Tintorera druvor från deras 

historiska 40 år gamla vinodlingar.  12 

månader på franska och amerikanska ekfat. 

Serveringsförslag: Nötkött, vilt, stekar, 

iberisk korv, feta osta och en rad 

gryträtter. 

Serveringstemperatur: 14 - 16 º 

C 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

90:- 

115:- 

1 Flaska  

NYHET 

NYHET NYHET 

NYHET 2019 


