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Välkommen till junis Nyhetsbrev. 

Ja, så är maj månad förbi. Dock inte helt 

som önskat! Alltså vädret och 

temperaturen, men jag ska nog låta bli 

att skriva något negativt om det. Det gör 

ju det bara mer irriterande. 

Men maj var också en härlig månad för 

vinklubben. Avtal med två nya vinhus 

från Frankrike. Två hus med 

FANTASTISKA VINER.  

Det första vinhuset är från Champagne. 

Namnet är BAUCHET och är en av de 

största familjeägda vinhusen. Samtidigt 

som det är en av de vinhus som tilldelas 

flest internationella medaljer och 

erkännanden. Vi börjar med 3 av deras 

champagner som redan nu är på väg hem 

från Frankrike. Förväntad ankomst är 

v.23. De nästa franska vinhus som är på 

väg hem från Rhône är                    

Maison Cascavel 

och                      

Maison Emma M. 

Louise.                                                

Det är två individuella vinhus men ägs 

av samma innehavare. Här talar vi om 

stora Rhôneviner från flera kommuner i 

distriktet. De förväntas också komma 

hem v.23. 

Bägge vinhusens viner kommer vi att 

lägga ut på nätet så snart de har kommet 

in. 

Utöver detta så förväntas också flera nya 

vinhus och viner från Spanien och Italien 

i slutet av sommaren. Detta också 

tillsammans med ev. nya viner från 

Chile och Argentina i slutet av året. 

Så vad ser vi fram emot utöver allt detta? 

Som det ser ut precis nu så kommer det 

ju nya bestämmelser angående Corvid-

19. Restauranger får lov att ha öppet 

längre. Det blir tillåtet att ha flera 

deltagare på arrangemang. WOW, då 

kan vi kanske starta med normala 

vinprovningar igen! Det ser vi fram emot 

och det gör förhoppningsvis även NI. 

Jag har redan mottagit de första 

beställningarna på vinprovningar. Skulle 

NI också vilja ha en vinprovning så 

kontakta mig gärna för närmare 

information. 

Så något händer det hela tiden. Men 

mest av allt glädjer jag mig till att träffa 

er alla runt om i Sverige. Med mindre 

restriktioner och mera glädje. 

Men glöm inte att fortfarande vara 

försiktiga och umgås med omtanke och 

aktsamhet. DET är INTE över ännu. SÅ, 

TAKE CARE. 

Hans F. Nielsen 



EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

 

Varberg 

Torsdag 10 Juni 

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  

Gladstone, Pinot Gris, 2016,  New Zeeland 40 187,00 145,00 

Cuvée Autan, Aureto, Côte du Ventoux.  

Frankrike 

21 154,25 125,00 

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

Paladin Drago Rosso , Merlot, 2018, Veneto, Italien 42 165,50 135,00 

SONSIERRA SELECCIÓN BLANCO. 2017 

Rioja, Spanien 

30 92,25 80.00  

Pulpit Rock, Reserve Petit Verdot. 2012 

Sydafrika 

12 201,25 170,00 

Pulpit Rock, Reserve, Shiraz. 2013, 

Sydafrika 

24 201,25 170,00 

Sinais (Signal) Cabernet Sauvignon 2015, 

Don Guerinno, Brasil 

96 129,00 80,00 

        

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


Den spanska vinlegenden                    

Alejandro Fernández är död.  

Alejandro Fernández, grundläggaren av 

vingården Pesquera, dog i Santander i en 

ålder av 88 år. 1975 introducerade han 

Tinto Pesquera som senare blev hans 

mest berömda vin. Endast tio år senare 

beskrev Robert Parker Pesquera som 

"Peter of Spain" och ett av de bästa 

vinerna i världen. Han medverkade också 

med att grundlägga DO Ribera del 

Duero. För detta mottog han guldmedalj 

av den dåvarande kungen Juan Carlos I. 

Familjefirman Fernández Rivera som är 

aktiv i över 70 länder äger också 

vingårdarna Condado de Haza, Dehesa la 

Granja och El Vinculo.             

    Vila i frid. 

 

Toscana med 

upppgradering av 

enskilda vingårdar. 

Vine Nobile di 

Montepulciano 

DOCG finns snart 

som ett enskilt vingårdsvin.   

Kompetent konsortium godkänner "Pieve 

Nobile" med stränga riktlinjer 

Vine Nobile di Montepulciano DOCG 

kommer också vara tillgängligt som ett 

enskilt vingårdsvin from 2020-års 

årgång. Consorzio har definierat tolv 

historiska vingårdar (Pievi) vars viner 

placeras över Riserva och den normala 

Nobile. För en Pieve Nobile så ska 

andelen av sangiovese vara minst 85 % 

(annars 70 %). Endast ursprungliga 

druvsorter som Mammolo, Ciliegiolo, 

Canaiolo och Colorino är tillåtna som 

blanddruva. Medan internationella 

druvsorter kan användas till de övriga 

två. Dessutom kan en Pieve Nobile 

endast framställas av godsets egna 

druvor. Den första enskilda vingården 

Nobile är planlagd till försäljning år 

2024. 

 

Vin till Napoleon Bonaparte uppnår 

det högsta priset på auktion 

En ovanlig flaska Groot Constancia 

årgång 1821 blev sålt på Cape Fine & 

Rare Wine Auction den 22:e maj för 21 

222 pund (= 18 374 euro). Detta söta vin 

som ursprungligen var tänkt till 

Napoleon Bonaparte som då bodde i exil. 

Vinet överskred sitt beräknade värde 

med fyra gånger på auktionen som 

genomfördes av Christies. Den 

sydafrikanska vingården Groot 

Constantia nära Kapstaden är en av de 

äldsta i världen som fortfarande existerar 

och hade redan ett gott rykte före 

Napoleons tid. George Washington och 

Marie Antoinette var även de bland dem 

som älskade denna russinliknande 

essens. En stor del av skörden år 1821 

var bestämd till Napoleon, som var 

internerad på St. Helena. Hans död 

samma år återförde vinet till godset. 

Denna flaska - en av ett dussin som 

fortfarande existerar - blev omkorkad år 

2019 och är nu köpt på auktion av en 

brittisk kund. 

 

TAKE CARE 

Nytt  

från Vinets värld.    



Salento I.G.P. Rosato  

Primitivo, premium.                                                                                    

Cantina Sampietrana.   

Puglia, Italien                                                                                                     

Mycket ljusrosa färg, delikata dofter av 

ros, granatäpple och omogen aprikos, 

torr, mjuk och fräsch smak.                                                                                                                           

Druvor: Primitivo.                                                                                                       

Serveringsförslag: rekommenderar att 

du njuter av denna utmärkta Rosè med 

fiskrätter, aptitretare, skalfisk och mus-

slor, vitt kött.                                                                    

Serveringstemperatur : 10 - 12 

° C 

Viktigt att serveringstemperatu-

ren inte är för kallt 

1 Flaska  

125:- 

La Delicate, Grenache "Gris".                          

Pays d´Oc IGP   

Frankrike                                                  

Denna rosé är mjuk och delikat. Den för-

för med sin friskhet och mjukhet. Ett sant 

nöje!  Fin rosa laxfärg och med en deli-

kat doft av frukt och blommor.          

Smaken är fyllig och fräsch, en kombina-

tion av rundhet och lätthet.                                                                                                                         

Druvor: Grenache                                                                                                                                              

Serveringsförslag: Passar perfekt som 

apperitif, vitt fisk, mjuka ostar och grillet 

lyst kött, blandade eller exotiska 

sallader.                                                                                                                                             

Serveringstemperatur:  10 -12 

C.    

1 Flaska  

115,00 
Antichello Custoza.    

Veneto, Italien                                          

En delikat, ljusgul färg med magnifika 

silverfärgade nyanser, den har en extremt 

fin, harmonisk och rik doft , en blandning 

av florsocker, söta mandlar, tropisk frukt - 

särskilt banan - och vaniljsås. Ett vin med 

en bra struktur, levande friskhet och 

balanserad intensitet:  

Druvor: Trebbiano, Garganega, 

Trebbianello, Cortese, Malvasia, Riesling 

italico, Pinot Bianco och Chardonnay. 

Serveringsförslag:  Custoza hedrar alla 

äggrätter,som är svåra att annas para ihop 

med vin.  för sushi eller pasta med 

skaldjurssås.  

Serveringstemperatur: 10 - 12 ° 

C 

Just Roberto Prosecco Frizzante    

Veneto, Italien.                                                                                 

Detta är inte ett mousserande vin,                  

utan ett frizzante-vin. 

Färgen är blek halm. doft är fruktig, påminner om 

päron och citrus med en något blommig bukett. 

Druvsorter: Glera. Vinifiering: charmig metod. 

Klassificering: DOC                                                                                                                                              

Serveringsförslag :Utmärkt ensam som aperitif 

med blandade aptitretare som jordgubbar.        

Lämplig för att följa alla fiskrätter, och risot-

tos, särskilt med grönsaker. 

Serveringstemperatur: 10-12 ° C    

1 Flaska  

100:- 
Chemin des Lions -                                    

Grand Chemin "Cuvée velours".                

Pays d'Oc IGP.  Frankrike.                                   

Detta vin "Chemin des vignes" är en hyllning 

till vårt berömda område och hyllar vår 

magnifika kust, Gulf of Lion. Blandningen 

av druvsorter ger en kryddig björnbärssmak 

med frukr från mörka björnbär  och inslag av 

peppar. Det finns också en distinkt mineral 

och parfymerad ton, som kommer från 

Mourvédre.                                                                                                                                                             

Druvor: Mourvédre-Grenache-Syrah.                                                                                                          

Serveringsförslag: Perfekt med Lam, vildt 

och okse steker, grill, pasta och ost.               

Serveringstemperatur: 12 - 15 ° C.       

1Flaska  

100:- 

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 

grillrätter. 

Serveringstemperatur: 14 - 16 º 

C 
 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

115:- 

120:- 

1 Flaska  


