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Nyheter och erbjudande 

Välkommen till julis Nyhetsbrev. 

Med en god start på sommaren med härligt 

väder. Puh, det är varmt och ingen anledning 

till att resa söderut. Stanna hemma och njut 

av det skandinaviska sommarvädret. Det är 

ett bra grillväder. Njut av mat och gott vin. 

Ok, det kan vara lite dyrt med de prisöknin-

gar vi ser på mat m.m. 

Detsamma händer även för våra vinprodu-

center. De får kontinuerliga prisökningar. 

Inte bara på el och drivmedel utan ännu en 

gång har de blivit uppmärksammade på nya 

priser på flaskor. Samt krympfoliehättorna 

på flaskans topp som inte bara blivit dyrare 

utan också svårare att få tag i och med ex-

trem lång väntetid. Eftersom den största pro-

ducenten av dessa låg i Ukraina och inte 

finns mer. 

Utöver alla dessa problem spelar även vädret 

en stor roll precis nu. Vissa enskilda områ-

den har inga druvor andra områden pratas 

det om att skörden blir upp till 3 veckor tidi-

gare än normalt. Det är då en konstig värld vi 

lever i. 

Så är det bara kvar att önska Er alla en fort-

satt härlig sommar och ta hand om ER. Cor-

vid-19 är på frammarsch igen. Och det är vi 

absolut inte intresserade av. 

GLAD SOMMAR! 

Hans Frithiof Nielsen 
 
 

Reser Du på semester med hjälp av AirBnb 

så prova detta. AirBnb introducerar ny ka-

tegori "Vinregioner" över hela världen. 

Mer  än 120 000 vinrelaterade erbjudanden till 

alla runt om i världen. 

Uthyrningsappen AirBnB har aktiverat den nya 

boendekategorin "Wine Regions" (på engelska 

"Vineyard") över hela världen. Den har redan 

blivit testad i Storbritannien år 2021 med stor 

succé. I ögonblicket kan man i denna kategori 

hitta mer än 120 000 vinrelaterade övernattnings-

ställen. Några av dem också på riktiga  vingårdar. 

Onlineplattformen tar således höjd på det ökande 

intresset för vinturism. År 2021 genererade kate-

gorien "Vineyard" nästan 35 milj. pund (41 milj. 

euro) bara i Storbritannien. Där samarbetar 

AirBnB med den nationella föreningen för den 

engelska och walesiske vinindustrin WineGB. 

Enligt plattformen har varje vingård tjänat i ge-

nomsnitt mer än 9.200 pund (10.750 euro) från 

vinälskare som har reserverat kost och logi i deras 

hus. 

Enligt en analys från AirBnB så har antalet över-

nattningar på vingårdar tillsammans med andra 

speciella erbjudanden som trähus och historiska 

hus ökat med 120 % år 2021 i förhållande till 

2019. I ögonblicket visas huvudsakligen övernatt-

ningar nära vingårdar i de flesta länderna. Över-

nattning direkt på en vingård kan i just nu endast 

reserveres i Kroatien, Portugal, Provence och 

Argentina. 

Källa: Drinksbusiness. 

Hjälp för semestern i södra Frankrike. 

AOC Languedoc lanserar ljudguide för 

vinturister. App till sevärdiheter, vinrutter 

och vandringsleder. 

AOC Languedoc lanserar i juli ett nytt digitalt 

verktyg till anslutna vingårdar för besök hos dem 

och i deras marker. Webbapplikationen har 

utvecklats av start-up-verksamheten Vinoways 

från Montpellier till Terrasses du Larzac-

regionen. "Liksom på muséer är det en ljudguide 

som berättar och kommenterar och förklarar till 

olika objekt eller på punkter under ett besök. 

“Med denna applikation kommer besökarna få 

både förklaringar och tips om platser som är värda 

att se eller besöka av appellationens vingårdar”, 

förklarar koordinator Vanessa Méline. 

 

Den webbaserade applikationen som inte ska 

installeras på mobiltelefonen är redan aktiv på 

vingårdsnivå och kommer nu att börja användas 

för första gången i hele appellationsområdet. Lju-

dinnehållet kommer att vara i form av podcasts 

som ska användas till att kommunicera de mest 

intressanta platserna i vinregionen som framhävs i 

appen. De tre mest berömda sevärdheter Cirque 

de Navacelles, Lac du Salagou och Gorges de 

l'Hérault finns med såväl som mindre besökta 

platser. "Vi hoppas att omkring 20 vinbönder 

kommer att ansluta sig till projektet för att också 

möjliggöra ljudrundvisningar på sina vingårdar," 

förklarar Méline. 

 

Webappen, kallad 'Itinérance en terrasses du Lar-

zac', kommer också att erbjuda vandringsturer. 

Där kan besökarna välja och förbereda sin egen 

rutt på förhand. Även boka tider till besök hos 

deltagande vinproducenter. "De flesta av våra 

vinbönder har inte nog med personal för att ta 

hand om vinturister hela tiden," sa Vanessa Méli-

ne. Därför kan appen också användas till att göra 

avtal om besök i god tid. Utöver detta är redan 

existerande rutter integrerade i linje med vinrut-

terna så gästerna också kan vandra runt på pod-

casturer som är producerade om olika ämnen. 

Dessa omfattar geologi, miljö och appellationens 

historia. 



EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

Varberg 

Läjet 
 

Torsdag 14 Juli 
Kl. 1800 

Provning Pris 100:- 
 

Finns även provnings-
flaskor  att beställa! 

 
Kom ihåg Anmälan 

kontakta Tommy 
 Anmäl senast 

10 Juli 
Tommy 0707 741 161  

 

Provning eller Event, 
efter önske,            

arrangeras efter          

avtale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIN MED OMTANKE 

Viner    

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 Årgang Land  Pris  

Cabernet d'Anjou, Rosé , Semi-dry  2021 Anjou 

Frankrike 

110,00 

Les Gourmandises d'Emma, Chardonnay,   2021 IGP 

Méditerranée,  

115,00 

Les vins Elicio, Rosé 2021  IGP Méditer-

ranée, Rosé. 

110,00 

Pinot Gris- Origin Al’sace  2017 Alsace 

Frankrike.  

145,00 

Chemin des Lions - Grenache Gris. Rosé 2020 Pays d'Oc 

IGP 

100,00 

Gewurztraminer – Origin Al’sace 2019 Alsace 

Frankrike 
145,00 

Luzón Colección  Roble 2020 Jumilla 

Spanien 

100,00 

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


Amerikanska pensionärer avlurades 13 mil-

joner dollar med falska viner  

Investeringsbedragare från Storbritannien 

anhölls av FBI i Ohio 

FBI har anhållit en man från Storbritannien i 

Ohio som lurade av 150 st äldre amerikaner 

13 milj. amerikanska dollar med hänsynslösa 

samtal. Den anklagade, Casey A., erbjöd 

sällsynt vin och whisky som investeringar i 

företagets namn, Windsor Jones, Charles 

Winn och Vintage Whisky Caks. Efterforska-

re från FBI uttalade sig att verksamheterna 

använde "aggressiv och vilseledande taktik" 

för att övertala folk att överföra pengar och 

lovade dem hög avkastning om de gjorde det. 

T.ex. lovar Windsor Jones hemsida "köp och 

försäljning av världens mest berömda och 

inbjudande Bordeauxvin av investeringskva-

litet". Sidan innehåller även en video där 

mästersommelieren Ronan Sayburn diskute-

rar de bästa årgångarna. Sayburn berättade 

för FBI att hemsidan hade använt videoen 

utan hans tillåtelse och att han inte hade känt 

till det förrän han blev kontaktad av pressen. 

 

Rättsdokument visar att ett av offren, en 89-

åring från Ohio, gav A. mer än 300 000 dol-

lar för att investera i Sauternes söta viner och 

betala för ett lager som A. påstod sig hyra i 

Frankrike. Ett annat offer betalade  

85 000 dollar efter att ha blivit lovad en möj-

lig avkastning på upp till 40 % genom att 

sälja vinerna vidare i Kina. Avkastning 

uteblev dock. Efterforskarna från FBI börja-

de att förbinda fallet med flera liknande lu-

rendrejerier i hela USA. Bedragaren blev 

äntligen anhållen med hjälp av en potentiell 

investerare. 

Källa: Decanter.  

 

Goda nyheter för italiensk vinproduktion. 

Trots att den ”minskade” exporten till Eng-

land så har exporten av italienskt vin stigit 

under årets första kvartal (+18,3 % i värde) 

enligt den italienska vinunionen (UIV). 

Uppsvinget för italienska mousserande vin 

fortsätter med Prosecco i spetsen. Och vid 

årets utgång förväntas exporten att nå 1,1 

miljarder flaskor. 

Och detta mitt i en värld av problem, bl.a. 

från Covid-19, som ser ut att ta fart igen. Och 

de farliga följderna från kriget i Ukraina till-

sammans med den varaktiga torkan och ske-

nande inflation så ser det ändå ut att bli några 

goda nyheter också.. Det senaste numret av 

Corriere Vinicolo, tidningen för den ita-

lienska vinunionen (UIV), rapporterade att 

den italienske vinexporten klarar sig mycket 

bra. I det första kvartalet av 2022 nådde om-

sättningen upp till 1,7 miljarder euro. Ett 

markant språng i förhållande till samma pe-

riod förra året. Vilket i sig hade varit rekord. 

Den stora framgången för Prosecco är på 

inget sätt i avtagande men en  stor överrask-

ning för flera producenter (+40 % i värde och 

+11,7 % för genomsnittspriset). Men andra 

viner klarar sig också bra med mycket positi-

va resultat för vanliga viner trots en inte helt 

överraskande annullering av beställningar 

från de länder som är involverade i Ukraina-

konflikten. 

Samtidig står producenterna i situationer som 

är ganska kritiska. De har svårt att införskaf-

fa glas och emballagematerial, och energiom-

kostnaderna är skyhöga. Medan den nuvaran-

de torkan skapar mycket allvarliga problem. 

Vilket kan medföra till ett ganska markant 

fall i produktionen. 

Inte desto mindre förväntade sig ingen att få 

se en 18% ökning av exporten. Uppgifterna 

ska naturligtvis kontrolleras ytterligare och 

försiktigt för att se om t.ex. genomsnittspriset 

per exporterad flaska också stiger. Vilket då 

tyder på en bättre prestation för italienska 

viner på den internationella marknaden. Un-

der alla omständigheter tyder allt på att ingen 

ska klaga. Och det går överraskande bättre än 

förväntat. Det är verkligen goda nyheter i en 

tid som denna. 

 

 

Nytt  

från Vinets värld.    



Namn: La Delicate, Grenache "Gris". 
Plats:   Pays d´Oc IGP 

Land: Frankrike 
Producent:  

År: 2020 
Beskrivning: Denna rosé är mjuk och 
delikat. Den förför med sin friskhet och 
mjukhet. Ett sant nöje!  Fin rosa laxfärg 
och med en delikat doft av frukt och 
blommor.  Smaken är fyllig och fräsch, 
en kombination av rundhet och lätthet. 

Druvor: Grenache Noir 
Sockerhalt:  
Alcohol: 12,5% 
Serveringsförslag: Passar perfekt som 
apperitif, vitt fisk, mjuka ostar och 

grillet lyst kött, blandade eller 

exotiska sallader. 
Serveringstemperatur: 10 -
12° C. 
Hållbarhet efter skörd:  2-4 år 

1 Flaska  

110:- 

Namn: Pinot Noir - Origin Al’sace 
Plats:   AOC/AOP ALSACE 

Producent: Domaine Gueth 
År: 2018 

Beskrivning: Dess charmiga, silkeslena och 
lätta karaktär. Trogen den fruktiga Alsace 
men i sin röda version! 
Intensiv och djup färg med lila reflektioner. 
Fruktig bukett med en dominans av svarta 
vinbärstyp svarta frukter, följt av några 
toner av gentianne och morello körsbär väl 

integrerade vilket ger den komplexitet. 
Druvor: Pinot Noir 100% 
Alkohol: 13,3 % 
Sockerhalt: 0,3 g./L. 
Serveringsförslag: Med rött kött, eller stek, 

kalvkött, gåsrillet, fiskgryta, gry-

ta, paté en croute, potatisgra-
täng, tournedos, brie, Mont-
d'Or.                                   
Serveringstemperatur: 10 - 15°

1 Flaska  

145:- 

Namn: Solo Roberto Pinot Grigio 

Plats:   DOC Friuli Grave 

Land: Italien 

Producent:  

År: 2021 

Beskrivning: Lätt guldgult vin med 

snabba kopparhöjdpunkter, färsk 

bukett, mycket trevlig. 

Torr, full och mycket personlig 

smak. 

Druvor: Pinot Grigio 

Sockerhalt:  

Alcohol: 12,5% 

Serveringsförslag: Sushi, skald-

jur,med sauterade fiskrätter, smör-

deg med marinerad svamp och mo-

rötter.                                                                                                                                                              

Serveringstemperatur: 10-

12 ° C                                                                                      

Hållbarhet efter skörd:  2 - 5 

Namn: Pinot Gris Vielles Vignes - Terre 
Natale 
Plats:   AOC/AOP ALSACE 
Producent: Domaine Gueth 

År: 2019 
Beskrivning: Upptäck dess överdådiga, 
glada och gastronomiska karaktär. han är 

din trogna vän för rika och generösa rätter. 
Den avslöjar aromer av rostad torkad frukt, 
kanderad frukt som apelsinskal och rökta 
och rostade toner. På gommen hittar man 

alla dessa uttryck som ger vinet en vacker 
aromatisk rikedom. Avslutningen på vinet 
är lång, silkeslen och fräsch. 
Druvor: Pinot Gris 100% 
Alkohol: 13,0% 
Sockerhalt: 19 g./L. 

Serveringsförslag: Kyckling,  kräftor, 
lammtajine, koralllinser med 
gurkmeja, ankbröst med 
honung. Brie de Melun, 

Abondance. 
Serveringstemperatur: 10°C 

1 Flaska  

165:- 
Namn: Just Roberto Chianti DOCG 
Riserva                                                                                                                  
Plats:   Toscana 
Land:  Italien 

Producent: Cantine Bonacchi Spa 
År: 2016 
Beskrivning: 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. 
Druvor: 100% Sangiovese 
Sockerhalt:  
Alcohol: 13% 
Serveringsförslag: Bra med alla 
välsmakande kötträtter, Grill, utmärkt 

med medelålders ost och med vilt. 
Serveringstemperatur: 14 - 18° 
C.     
Hållbarhet efter skörd:  3 - 10 år 

1Flaska  

120:- 

Namn: Les Gourmandises d'Emma, 
GSM,  
Producent: Maison Emma M.Louise 
År: 2021 

Beskrivning: Ett härligt vin som kombin-
erar friskhet, kryddor och en liten kom-
plexitet. Vacker rubinröd färg, lila reflek-
tioner. Uttrycksfull näsa dominerad av 
mogna röda frukter, lätt kryddig. Smaken 
är läcker och balanserad. Den kombinerar 
friskhet och komplexitet, fin densitet och 

elegans. 
Druvor: Grenache noir 80%, Syrah 15%, 
Mourvèdre 5% 
Sockerhalt: 4,0 g./L. 
Serveringsförslag: Att dricka på glas eller 
i samband med en lätt måltid, grillat kött 

eller färska get- eller får ost, till-
sammans med örter från 
Provence. 
Serveringstemperatur: 14°C-17°
C 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

125:- 

110:- 

1 Flaska  

NYHET 

NYHET 


