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Nyheter och erbjudandeNyheter och erbjudandeNyheter och erbjudande   

Välkommen till Nyhetsbrevet för 

augusti. 

Hoppas att alla har eller har haft en 

härlig semester. Sommarvädret kan 

vi inte klaga på. Hoppas bara att det 

håller i sig ett tag till. 

Ett litet upprop till er som läser detta! 

Jag hoppas också att även de som 

inte kan ta emot Nyhetsbrevet läser 

detta! Jag har fått en del e-post i retur 

de senaste månaderna. Detta kan 

efter vad jag kan se skyllas på ett par 

fel. En del har fått nya                        

e-postadresser. T.ex. har alla med 

@tele2.se fått nya e-postadresser. 

Detta gäller också ett par andra 

leverantörer som har gjort ändringar. 

En annan orsak kan vara att ni inte 

har godkänt e-post från oss.          

Detta är ganska ofta hos Telia.com. 

Då hamnar e-posten i skräpposten 

eller blir stoppade innan de når er. 

Det här är endast några exempel på 

varför några inte mottar 

Nyhetsbrevet. 

Så var snälla och maila mig er nya    

e-postadress så jag kan rätta till de i 

mail-systemet.   TACK.                        

wpw@wpw-wineclub.com 

Ett par av månadens nya viner är 

återigen från Rhônedistriktet. 

Dessvärre är det i begränsad mängd, 

eftersom de bara produceras i begrän-

sade mängder. 

Dessutom har en del andra nyheter 

inte inkommit ännu. De har stängt för 

semester i Italien, Frankrike och 

Spanien. Normalt är det från mitten 

av juli och till slutet på augusti.  

Jag är väldigt glad för att kunna 

presentera en ny amerikansk 

Zinfandel från Lodi i Kalifornien.  

Lodi  

Ett vin som vi i samarbete med en av 

våra danske samarbetspartner har fått 

tillverkat speciellt till oss i Danmark 

och Sverige. Detsamma med ett par 

nya speciella Rhôneviner som endast 

görs i mycket begränsad mängd och 

som jag dessvärre bara har mottagit 

en väldigt litet antal av. Det är bara 

helt fantastiska viner. 

Hans F. Nielsen 

Stora delar av Europa drabbades   

av oväder. 
Nederländerna, Belgien och 

Tyskland är som bekant drabbade av 

allvarliga översvämningar som följd 

av osedvanligt stora 

nederbördsmängder.  

 

mailto:wpw@wpw-wineclub.com


EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

 

Varberg 

Torsdag 12 Augusti 

Kl. 18 
Läjet 

Provning Pris 100:- 
 

Kom ihåg Anmälan 
kontakta Tommy 

Anmäl senast 10 Juli 
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 12 187,00 145,00 

Cuvée Autan, Aureto, Côte du Ventoux.  

Frankrike 

6 154,25 125,00 

Domaine Jordy, Marselan. 2008, Languedoc  12 130,50 110,00 

    

    

Pulpit Rock, Reserve Petit Verdot. 2012 

Sydafrika 

12 201,25 170,00 

Pulpit Rock, Reserve, Shiraz. 2013, 

Sydafrika 

12 201,25 170,00 

Sinais (Signal) Cabernet Sauvignon 2015, 

Don Guerinno, Brasil 

58 129,00 80,00 

        

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


En katastrof för Ahrdalen. 
I Tyskland föll det - enligt 

vädertjänsten Deutscher Wetterdienst 

- i några områden så mycket regn 

som motsvarar två månaders 

nederbörd inom loppet av 24 timmar. 

När det gäller vinets värld har det 

framförallt gått hårt åt den lilla 

vinregionen Ahr. Där floden med 

samma namn, som är en biflod till 

Rhen, svämmade över sina bredder 

och översvämmade Ahrdalen. 

Som vid en tsunami rev massiva 

vattenmassor bilar och invånare med 

sig i byarna och i dalen. Och på flera 

ställen står endast husväggarna kvar 

som tomma skall. Vinfat, flaskor, 

traktorer och vintankar flöt på 

gatorna. Även hela vingårdar har 

blivit av med utrustning. 
 

Detta fat som tillhör 

Weingut Meike 

Näkel i Ahr har 

enligt fotografen, 

vinskribent Stuart 

Pigott, hamnat hela 

3 km från den 

platsen som där  
vingården en gång befann sig. 

  

 Mosel är också drabbat. 
För flera av producenterna i Ahrdalen 

är vinmarkerna det enda som de har 

kvar. De totalt 563 hektar vinstockarna 

i Ahr breder sig ut på sluttningarna och 

ned mot dalen på säkert avstånd från 

vattenmassorna. 

Även andra vinområden i Tyskland, 

däribland Mosel, har blivit drabbade av 

översvämningar. Men lyckligtvis är 

skadorna inte så katastrofala som i Ahr. 

Från de andra vinregionerna strömmar 

hjälpen till vinbönderna i Ahrdalen. De 

behöver utrustning, redskap och hjälp 

på vinmarkerna så de kan koncentrera 

sig på röjningsarbetet i byarna och 

vingårdarna.  När skörden står för 

dörren om några månader så kommer 

många av dem behöva hjälp   till 

maskinerna så de kan pressa druvorna. 

 

Nordfrankrike drabbad av utbredd 

mjöldagg. 
Stora delar av Nordfrankrike har 

liksom Tyskland, Nederländerna och 

Belgien varit utsatt for betydliga 

mängder regn med översvämmade 

vingårdar och vinmarker som följd. 

Men det som väcker störst bekymmer 

här är utbredningen av 

svampsjukdomar - och speciellt 

mjöldagg - i vinmarkerna. 

Nederbörden i förening med varma 

sommartemperaturer ger perfekta 

förhållanden för mjöldagg.  

I bland annat Alsace så har angreppen 

från svampsjukdomen närmast 

exploderat de senaste dagarna. 

Enligt Wine-Searcher är det något av 

de värsta angrepp som 

vinproducenterna i det nordfranska 

distriktet någonsin har upplevt. 

Speciellt Alsaces många ekologiska 

och biodynamiska vinproducenter som 

inte besprutar mot mjöldagg har blivit 

mycket hårt drabbade. 

 

Vinstockarna försvann i ett hål. 
Också i Champagne beklagar 

vinproducenterna och vinodlarna sin 

nöd. Mellan den 12 och 15 juli föll det 

hela 100 mm regn. Det satte igång ett 

utbrett angrepp av mjöldagg i stort sett 

över hela  distriktet. På de marker som 

angreppet är värst kommer man högst 

sannolikt inte kunna skörda druvor. 

Vattenmassorna gör det också svårt att 

arbeta i vinmarkerna. Liksom det kan 

ha katastrofala följder för vinstockarna. 

Hos vinproducenten Eric Dravigny i 

Marne t.ex. så förorsakade de stora 

mängderna regn att en stor del av hans 

vinmark helt enkelt försvann ned i et 

stort hål i jorden. 

Kära medlemmar nu ska jag inte skriva mer 
denna gång om de aktuelle förhållanden hos 
vinhusen. Det gör ont i hela kroppen att 
motta den ena dåliga nyheten efter den 
andra. Mina tankar går till många av mina 
vänner som blivit drabbade runt om i 
Europa.  

Jag tycker ändå att jag är tvungen att 
informera er om sakernas tillstånd.  

Hans 

Nytt  

från Vinets värld.    



Brink Family Vineyards Chardonnay  

Unwooded 

Swartland - Sydafrika. 

 
Ljus gyllene färg. Vinet har krusbär och vit 

persika doft.                                                                              

Tropiska smaker är stöds väl med balanserad 

syra  Känsla i munnen visar bra volym         

och friskhet. 

Druvor: Chardonnay 

Serveringsförslag: Läcker serveras med rökt 

lax, kycklingrätter eller färsk fisk och skald-

jur.                                                                                    

Serveringstemperatur: 12 ° C 

 

Viktigt att serve-

ringstemperaturen 

inte är för kallt 

 

1 Flaska  

135:- 

Foggy Bay Old Vine Zinfandel.  

Eagle Rock Winery.  

Lodi - California - USA.                                                         

Vinet verkar givande, lite kryddigt i nä-

san med inslag av mörka körsbär, lakrits, 

örter, blommor och läder. I munnen har 

den koncentrerad frukt med en fast tan-

nin ryggrad och underbar lätt sötma som 

inte är för hård - men helt enkelt precis 

rätt.                                                                                                                             

Druvor: Zinfandel, från gamla vinstockar 

som är mer än 55 år gamla. Därav nam-

net Old Wine Zinfandel.  

Serveringsförslag: Perfekt för grillade 

biffar som T-Bones, grillspett, 

fläskkött med grill, vilt eller 

lammkotlett.                                                                                                                                           

Serveringstemperatur: 16 - 18 ° 

1 Flaska  

185,00 
Solo Roberto Pinot Grigio  

DOC Friuli Grave.   

Veneto - Italien                                                                                    

Lätt guldgult vin med snabba 

kopparhöjdpunkter, färsk bukett, mycket 

trevlig. 

Torr, full och mycket personlig smak. 

Druva: Pinot Grigio 

Serveringsförslag : Sushi, skaldjur,med 

sauterade fiskrätter, smördeg med 

marinerad svamp och morötter.  

                                                                                                                                                            

Servera vid 10-12 ° C   

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 myck-

et exakta blandning. 

Serveringsförslag: Perfekt med fjäderfä 

fyllda med svamp eller blåfenad tonfisk-

carpaccio.                       

Serveringstemperatur:  

12 - 15 ° C.    
1 Flaska  

100:- 
Emma M. Louise, La Truffe Noire  

Côtes du Rhône  AOC, Frankrike 

2019 

Mörk rubinröd färg med ljusa kanter. 

Medelstor doft med aromer av en liten 

stenfrukt och delikata kryddiga toner av 

peppar och timjan.Mjukt, varmt och elegant. 

Tanninerna är mjuka och välbalanserade. 

Druvor:  Grenache, Syrah, Mourvèdre, 

Cinsault  

Serveringsförslag: Lämpligt för avslappnade 

sociala tillfällen eller formella middagar. 

Njut vinet med robusta smaker och texturer 

som korvar, BBQ stekar med bearnaisesås 

och bakverk. 

Serveringstemp 17 °C. 
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125:- 

Cascavel Grandes Cuvées Réserve Léonor 

Sélection  Vieilles  Vignes 

AOP Ventoux, Rhône, Frankrike  

2017 
En vacker djup rubinröd färg med blå reflektioner. 

Doften är kraftfull och komplex, en kombination av 

svart frukt, vaniljstång och kaffe samtidigt som den har 

en väldigt ren doft. 

Smaken är fyllig och koncentrerad med en fin 

spänning. Marmeladaromeroch fin miniralitet, väl 

balanserat och fräscht. 

Elegant och långt med en eftersmak av körsbär och 

cognactoner. 

 Den här cuveen kan gärna vänta några år för att få sin 

fulla potential men den genererar redan nu i full 

njutning. 

Druvor: Gamla Grenache stockar 75%  och Syrah 25% 

Antal producerade flaskor 4.000 

Serveringsförslag: Grillad biff, 

gourmetmat, smakrika kötträtter eller 

smakrika ostar, 

Serveringstemp 16-17 °C. 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

120:- 

175:- 

1 Flaska  

Begränsat antal 

NYHET NYHET 

NYHET 

Begränsat antal 

NYHET 


