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Välkommen till Maj månads 

Nyhetsbrev. 

FARVÄL till en riktig aprilmånad 

som har visat alla nyanser av väder en 

månad kan ge. Sol och tvåsiffriga 

värmegrader och frost, snö och hagel. 

Nu ser vi fram emot en Maj där våren 

slår ordentligt igenom med sol och 

värme och förhoppningsvis härliga 

grillkvällar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

I loppet av april har jag deltagit i flera 

konferenser med vinproducenter via 

nätet. Detta har varit ett intressant sätt 

att lära känna nya och även 

upprätthålla kontakten med 

producenter. Jag hoppas detta kommer 

att ge oss flera nya vinhus. Det är dock 

redan nya avtal gjorda med några 

vinhus från bl.a. Champagne och 

Rhone. Dessa kommer att presenteras 

löpande över året med nya och 

klassiska spännande viner. Det har 

samtidigt också varit en uppdatering av 

corvid-19s inflytelse på vår bransch 

samt också en större genomgång av 

problemen som under mars/april har 

varit i stora delar av Europa. Mer om 

detta senare i Nyhetsbrevet. 

Ut över allt detta har det dessvärre 

varit förseningar med leveranser från 

bl.a. Italien och Frankrike. Det skulle 

kommit in nya viner som dessvärre är 

försenade ca 2 veckor. Men ok, då är 

det lite fler nyheter till nästa månad. 

Det är bl.a. 3 nya roséviner. 

Jag hoppas också på att det öppnas upp 

så att vi kan arrangera lite 

vinprovningar m.m. Vi har dock 

möjlighet att göra mindre provningar 

med upp till 8 deltagare. Men endast 

med deltagare som är i kontakt med 

och litar på varandra. Jag/vi saknar 

verkligen att komma ut bland/till er 

och ha några fantastiska provningar 

med praktfulla viner (och mat). 

Så tills vidare TAKE CARE och så ses 

vi förhoppningsvis snart. 

Hans Frithiof Nielsen 

Frost kväll i Rhône. 



EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

 

Varberg 

Onsdag 12 Maj 

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  

Pinot Noir, 2013,  Alsace, Frankrike 30 159,50 140,00 

Gewurtztraminer, 2012, Alsace, Frankrike 18 190,00 155,00 

Domaine Jordy, Marselan. 2008, Languedoc  18 130,50 110,00 

Bodegas Sanz, La Capital, Roble - 2014  

Spanien 

14 112,75 90,00  

SONSIERRA SELECCIÓN BLANCO. 2017 

Rioja, Spanien 

72 92,25 80.00  

Pulpit Rock, Reserve Petit Verdot. 2012 

Sydafrika 

12 201,25 170,00 

Bodegas Sanz, La Capital, Joven - 2015 

Spanien 

11 97,50 75,00  

Sinais (Signal) Cabernet Sauvignon 2015, 

Don Guerinno, Brasil 

108 129,00 80,00 

Pulpit Rock, Reserve, Shiraz. 2013, 

Sydafrika 

24 201,25 170,00 

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


En del av er har med säkerhet läst om 

detta i tidningarna eller sett något på TV. 
 

Fransk, italiensk och tysk vinprodukti-

on hotas av svår frost. 

Talen man talar om är från 30 till 70 % 

förlust i förhållande till normal skörd. 

Det låter inte bra men låt oss nu se. 

Låga temperaturer nära fryspunkten ho-

tar precis nu vinproduktionen i några av 

de mest kända vindistrikten i Frankrike. 

I områdena Champagne, Bordeaux, 

Bourgogne och Rhône kämpar vinodlare 

för att rädda sina vinstockar som redan 

har tagit skada. 

Det är för tidigt att säga något om om-

fånget men frostskadorna är värre än de 

vi har sett tidigare år säger Thibaut Le 

Mailloux som är talesman för Champag-

ne kommitténs industrigrupp Champagne 

(CIVC), 

Inom loppet av de senaste veckorna har 

det rapporterats om temperaturer ned till 

minus sju grader och vinodlarna fruktar 

att utsikterna för ytterligare nattfrost 

kommer att ta livet av plantorna. 

Som skydd mot frosten har producenter-

na ställt upp hundratals med facklor och 

värmemaskiner i raderna                    

mellan stockarna.  

Även helikoptrar har skickats upp för att 

spraya vatten ut över markerna. Vattnet 

kan när det fryser lägga ett skyddande 

lager mot hård frost och vind. 

I mitten av april kämpade vinodlare i 

Schweiz och Tyskland också mot fro-

sten. Även där användes facklor och he-

likoptrar. 

Norra Italien är också hårt drabbat. Här 

talar man om nationell katastrof och 

önskar få området förklarat för katastro-

fområde. 

Men jag hoppas inte det blir så farligt 

som man först har antagit.  Jag kommer 

att fortlöpande bli informerad av våra 

producenter. Så att vi kan ligga i fram-

kant med utvecklingen och undgå pro-

blem med kommande leveranser. 

Desperata bönder sätter upp facklor i 

raderna mellan vinstockarna. 

Ingredienser för 4 personer: 

4 entrecôte biffar på cirka 250 g vardera, 800 

g vild cikoria, 1 citronkil och extra 

jungfruolja efter behov. 

För vitlöksmajonnäs: 1 helt ägg, 200 ml 

solrosolja, 3 vitlöksklyftor, 1 msk varm 

äppelvinäger och salt efter behov. 

Gör så här: 

Rengör och tvätta cikoria väl och koka sedan 

i rikligt saltvatten. 

Töm cikoria, pressa lätt torrt och krydda med 

EVOO, salt och pressad citronsaft. 

Blanda solrosolja och vitlöksklyftor i 30 

sekunder med en nedsänkningsblandare och 

hackad. Tillsätt hela ägget, äppelvinägern 

och lite salt. Fortsätt blanda med att lyfta 

mixern upp och ner i glaset för att piska 

majonnäs. (Senap kan användas istället för 

vitlök). 

 

Gnid entrecôten med EVOO och steka på en 

het stekpanna eller grill efter önskemål. 

 

Servera köttet på förvärmda tallrikar och 

krydda med en sippra EVOO och grovt salt 

och lägg på en matsked vitlökmajonnäs samt 

kryddad cikoria på sidan. 

Nytt  

från Vinets värld.    

Entrecôte med vitlöksmakad 

majonnäs och cikoria. 



Just Roberto Prosecco Extra Dry.                                                                                                                            

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. 

 

Viktigt att serveringstemperatu-

ren inte är för kallt 

 

1 Flaska  

115:- 

Triantafyllopoulos Grenache / Syrah Rosé   

Kos, Grekland 

                                                                                          

Glänsande,rosa färg. Torr med Färska di-

stinkt fruktiga och blommiga dofter.                                                              

Kall, mjuk fräsch, peppig i munnen.                                                                                                                         

Druer: Grenache Rouge 60% Syrah 40% 

Serveringsförslag: kokta rätter på sommaren 

med ljus röd sås, spaghetti med skaldjur och 

färsk tomat. 

 

Serveringstemperatur: 10-12 ° C 

1 Flaska  

125,00 
Just Roberto  Valpolicella DOC Classico.  

Veneto, Italien                                                                          

Intensiv rubinröd färg. Kryddig bukett. 

Torr, mjuk, ihållande smak med en 

slutsmak av körsbär och plommon.                                                                                                                                                                   

Druer: Corvina Veronese och Corvinone 

Veronese 70%, Rondinella 30%.  I 

november tillsattes 15% must från druvor 

som torkats i "Fruttaio" i 60 dagar (normalt 

används för Amarone) och påbörjande av 

"andra jäsningen" följt av en 20/25 dagar 

maceration på skinnen. 

Åldring: Vinet förädlas i stora ekfat i 6 

månader. Slutligen förfinas i flaska i 3 

månader.                                                                                                                                              

Serveringsförslag : Perfekt med 

pastarätter, kyckling, lamm, rött 

kött och ostar.                                                                                                                                                                                                                     

Serveringstemperatur : 15 - 17° 

C.     

Triantafyllopoulos Dikaios Oinos.      

Kos, Grekland 

                                                                               

Ljusgul - solfärg. Färska, med en distinkt, blom-

mig doft av sorterna och en lätt antydan från 

jäsningen. Färsk, cool, delikat smak. 

Druer: Athiri 50%, Asyrtiko 50%                                                                                                                             

Serveringsförslag: rätter med fisk eller skaldjur 

med vitsås, alternativt platå med ost 

 

Serveringstemperatur: 9 -11 ° C.   

1 Flaska  

130:- 
Just Roberto Chianti DOCG Riserva  

2016 

Toscana, Italien.                                                                                                                 

Intensiv ljusröd färg,  färsk, full. Intensiv 

tannin balanserad av mjukhet och surhet. 

duft er intensiv, ren, kännetecknad av 

anteckningar som påminner om röda frukter, 

björnbär, svarta vinbär och trevliga 

vaniljspår.                                                                                                                             

Druva: 100% Sangiovese 

Serveringsförslag:. Bra med alla 

välsmakande kötträtter, utmärkt med 

medelålders ost och med vilt. 

Serveringstemperatur: 14 - 18° C. 

1Flaska  

115:- 

Välj mellan, 

Bucari Grillo, Petrosino,  DOC   

Sicilien , 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 

 

Bucari - Lucido 

Halmgul färg med starka gröna toner, En intensiv 

arom av fruktighet med inslag av medelhavsfrukt 

och en intensiv och fräsch smak.  

Druvor: Catarratto lucido  

Serveringsförslag: Perfekt som aptitretare och till 

fiskrätter samt färska skaldjur. 

Serveringstemperatur: 8 ° - 10 ° c 

 

 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

115:- 

115:- 

1 Flaska  


