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Välkommen till aprils Nyhetsbrev. 

Hoppas att våren är på väg och gärna 

redan till Påsk så att vi kan få några här-

liga lediga dagar och förhoppningsvis få 

träffa familjen och kanske vänner. Men 

det beror ju också på hur folk uppför sig 

och VISAR hänsyn. Nu måste vi få ner 

pandemin så vi kan börja få ett mer nor-

malt liv. Men med en livsform som har 

ändrat sig väsentligt. Förhoppningsvis 

har vi lärt oss något av den tid vi har gått 

igenom. Som Hänsyn & Förnuft men 

mest Omtanke i vårt umgänge med va-

randra. 

Som jag berättade lite om i förra Nyhets-

brevet var vår professionella vinmässa 

inställd. Men i början av mars och nu i 

april går ändå professionella provningar 

av stapeln. Fast bara på ett helt annat 

sätt. Precis som allt annat, över video-

konferenser på nätet men med en liten 

tvist. Vi anmäler vem vi är intresserad av 

och får därefter skickat de viner vi har 

intresse av. Sedan får man tilldelat tid på 

nätet med producenten där man smakar 

på de tillsända viner tillsammans över 

nätet och går igenom dem med produ-

centen. Ganska bra arrangerat och ett 

mycket intressant sätt att göra det på. 

Men med stora omkostnader för de 

enskilda vinhusen. SKÅL. 

Jeg har redan fått ett par nye vinhus till 

oss, som jag glädjer mig till att introdu-

cera snart. 

Jag hoppas också att det snart blir möj-

ligt att avhålla några provningar för er. 

Men KOM IHÅG att vi fortfarande kan 

arrangera mindre provningar antingen 

här i Arild eller hos er. Antal deltagere är 

8 pers. Ni är alltid välkomna att kontakta 

mig för eventuella frågor m.m. 

Der förekommer några få problem med 

mottagning av Nyhetsbrevet. Det kan 

vara att de inte kommer igenom. Det kan 

också vara att ett gammalt mail kommer 

fram. Vi har under den senaste tiden haft 

flera samtal med både vår internetleve-

rantör och med Microsoft som har leve-

rerat programvaran. Ingen av dem kan 

förklara detta och står fullständigt 

oförstående över detta problem. Så den-

na månad skickas Nyhetsbrevet för 

några på ett annat sätt och utan bilder. 

Endast med länk till Nyhetsbrevet. Jag 

har dock gått igenom en del mailadresser 

och observerat att den största delen är 

Telia mailadresser som inte fungerar. Så 

det kan vara något i inställningar av mai-

len som spärrar för mottagning. Men till 

er som har detta problem måste jag be er 

om att ni mailar mig om detta elle even-

tuellt ”bara” går in på hemsidan och 

klickar på Nyhetsbrevet.  Hoppas jag 

snart får detta problem avklarat. Jag har 

it-specialister till att se på detta. Hoppas 

på er förståelse,   TACK. 

 

GLAD PÅSK!  

Hans Frithiof Nielsen 



EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

 

Varberg 

Torsdag 15 April 

Endast provflaskor 
Provning Pris 100:- 

 
Kom ihåg Anmälan 
kontakta Tommy 

Anmäl senast 11 Appril 
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  

Pulpit Rock, Reserve, Shiraz. 2013, 

Sydafrika 

24 201,25 170,00 

Pulpit Rock, Reserve Petit Verdot. 2012 

Sydafrika 

12 201,25 170,00 

Pinot Gris, 2016 - Gladstone - GI Wairarapa 

New Zeeland 

36 186,25 140,00 

Bodegas Sanz, La Capital, Roble - 2014  

Spanien 

14 112,75 90,00  

SONSIERRA SELECCIÓN BLANCO. 2017 

Rioja, Spanien 

72 92,25 80.00  

Bodegas Alconte, Sardasol Joven. 2017 

Navarra, Spanien  

58 75,50 60,00 

Bodegas Sanz, La Capital, Joven - 2015 

Spanien 

11 97,50 75,00  

Sinais (Signal) Cabernet Sauvignon 2015, 

Don Guerinno, Brasil 

120 129,00 80,00 

Bodegas Vinaguareña, Munia Especial.   2010 

Toro, Spanien 

9 361,25  300,00  



Inbrottet i vingården i Bourgogne löst 

Tio anhållna och "demontering av 

ett kriminellt distributionsnät" 

Den franska polisen har tagit i beslag 

mer än 1 160 stulna flaskor vin och 

arresterat tio personer i förbindelse 

med inbrottet i vingårdar i Bourgogne 

senaste året. I en gemensam operation 

genomsökte 60 poliser från tre regio-

ner flera hus i Lyon og Toulouse i 

slutet av februari. I processen arreste-

rades tio personer och beslagtogs vin 

som troligtvis blev stulet i två stölder 

i juli och oktober 2020. Flaskorna är 

en del av bytet som togs av in-

brottstjuvar från Domaine Philippe 

Chavy i Puligny-Montrachet i juli 

2020. 

Ägarna Philippe och Graziella Chavy 

berättade i lokala medier att totalt 

omkring 2 000 flaskor hade blivit 

stulna från dem. Enligt dem hade tju-

varna tagit de bästa årgångarna från 

vingården från appelleringar som 

Meursault, Meursault Narvaux, 

Meursault Charmes, Puligny Folatiè-

res och Puligny Pucelles. Flaskorna 

som hittades av polisen tillhör också 

Domaine Sangouard-Guyot 

(Mâconnais), som hade inbrott i okto-

ber förra året. Där tog tjuvarna 850 

flaskor vin från Pouilly-Fuissé-

beteckningen till ett värde av om-

kring 10 000 euro. I en förklaring sa 

polisen att efterforskningen hade 

avslöjat ett organiserat kriminellt di-

stributionsnät. 

 

 

Klassificeringsavgift i St.Emilion    

kommer att betyda ökade priser.  

Nästan tio gånger högre än år 2006, 

14 000 euro per gård till klassifice-

ringsansökningen år 2022. 

I Bordeaux regionen St. Emilion har 

producenternas kostnader för att an-

söka om klassificering, nästan stigit 

tio gånger sedan år 2006. De nuva-

rande avgifterna för 2022-proceduren 

är 14 000 euro och för Premier Grand 

Cru-klassificeringen 21 000 euro. År 

2006 var kostnaden fortfarande en-

dast 1.500 euro; det var en nästan 

gratis registrering av viner. 

Orsaken till de ökande kostnaderna är 

de klart stigande priserna på Grand 

Cru-viner från St.Emilion. 

Inbjudan för klassificering av Saint-

Emilion år 2022 startade den 8. marts 

2021 och är arrangerad av National 

Institute for Origin and Quality 

(INAO). Vid fastställelsen av avgif-

ten för ansökningarna tog institutet 

också hänsyn till bestämmelser för 

möjliga framtida rättssaker samt det 

juridiska skyddet av den framtida 

klassifikationen. 

Steven Spurrier är död 

 

En av världens mest berömda vinskri-

benter, brittiske Steven Spurrier, dog 

i sitt hem i en ålder av 79 år. Han var 

fast anställd till “Decanter” som skri-

bent och var domare vid åtskillig in-

ternationella tävlingar. Han blev även 

på allvar världskänd år 1976 då han 

arrangerade den så kallade Paris Ta-

sting - en blindprovning -               

där kaliforniska viner vann över 

några av de mest berömda Bordeaux-

vinerna.  Något som den gången 

väckte stor uppmärksamhet. 

Nytt  

från Vinets värld.    



So Sweet, Rosé, Moelleux.  

Pays d’Oc.  Frankrike IGP 

                                                                                                                             
Elegant flaska, So Sweet är ett mjukt rosévin 

med stor aromatisk delikatess. Där finns 

antydningar av mogna röda frukter 

(jordgubbar, hallon, röda vinbär) som  avslö-

jar gourmetkaraktären i vår region i södra 

Frankrike. 

Druver: Grenache och Cinsault.                                                                                                              

Serveringsförslag: Passar perfekt som appe-

ritif,   eller med fina desserter som makron. 

 

Serveringstemperatur: 10-12 ° C   

Viktigt att serveringstemperatu-

ren inte är för kallt 

 

1 Flaska  

110:- 

Giglio di Mare,                                 

Spumante Rosato Negroamaro                                                              

Cantina Sampietrana, Puglia, Italien.                                                                            

Med en delikat rosa färg har den en fin och 

ihållande perlage.Doften är fylld av vit persi-

ka, kanderad ceder och inslag av granatäpple. 

Fräsch och krämig smak.. I gommen finner 

vi känslor av gul frukt, med inslag av litchi, 

persika och ananas.                                           

Druvor: Negroamaro 100%.                                                                                                                          

Serveringsförslag: Vi rekommenderar att du 

kopplar ihop med aptitretare, kött och ost, 

nötkött eller fisktartar, skaldjur, sjöborrar. 

Utmärkt som aperitif eller som en 

hel måltid.                                   

Serveringstemperatur: 10-12 ° C 
1 Flaska  

148,50 
Just Roberto                                      

Ripasso Superiore della Valpolicella.  

Veneto, Italien.                                                     

Intensiv rubinröd färg. Kryddig doft med 

intensiva aromer av mogen körsbär och sylt. 

Torr, fyllig och  mjuk smak med en mycket 

trevlig bitter finish.                                                                                                     

Druer: Corvina Veronese och Corvinone 

Veronese 80%, Rondinella 20%.  

handplockade. Vinet förädlas i stora ekfat i 1 

år, och förädlas slutligen i flaska i 4 månader.                                                                                                                              

Serveringsförslag : Perfekt med pastarätter, 

kött, vilt och ostar. Perfekt med traditionell 

"risotto". 

Serveringstemperatur : 16-18° C.   

 

Hållbarhet efter skörd: 3-10 År. 

Chemin des Lions -  Chardonnay.   

Pays d'Oc IGP   

Frankrike 

                                                                                 

Ljus gyllene färg. Den delikata doften  känne-

tecknas av vanilj och rostade brödaromer.  

I munnen, är den mycket smörig, med honung, 

stenfrukter och  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:- 
Tacco Barocco - Negroamaro 

Cantina Sampietrana , 

IGT Salento - Italien 

 
Från hjärtat av Salento,s vingårdar, detta vin 

har en  intensiv röd  färg, med doft av 

plommon och frukt av röda bär, förfinad  i 

barrique ger  den en antydan  av mjukhet och 

kryddor, med rätt garvsyra.                    

Druer: Negroamaro 100%  i barrique i 9 - 12 

månader                                                                                                                                                     

Serveringsförslag: Det matchar väl rött kött, 

lamm och ost.                                                             

Serveringstemperatur : 15-18° C.  

Hållbarhet efter skörd: 2 - 6 år   1Flaska  

100:- 

Solo Roberto Pinot Grigio  

DOC Friuli Grave.  Italien 

                                                                                           

Lätt gyllene färg  med snabba          

kopparskimmer, frisk doft ,  mycket trevlig. 

Torr, fyllig och mycket personlig smak. 

Druva: Pinot Grigio 

Serveringsförslag : Sushi, skaldjur, 

med sauterade fiskrätter, smördeg med marinerad 

svamp och morötter.                                                                                                                                                             

Servera vid 10-12 ° C 

                                                                                                                                               

Hållbarhet efter skörd: 2 - 5 År. 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

165:- 

115:- 

1 Flaska  

Rosé Rosé 


