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VÄRLDENS NÄST STÖRSTA VINMUSEUM KOMMER ATT BYGGAS I 

PEKING ÅR 2024. 
 

NU ÄR DET FÖR MYCKET. WHO VILL OCKSÅ BLANDA SIG I HUR VI 

LEVER. 

 

MINSTA VINGÅRD I VÄRLDEN PRODUCERAR FLASKOR FÖR 5 000 

US-DOLLAR. 

WPW-Wineclub, Stubbarps Gård, Stubbarps Byaväg 73, 263 73 Arild  

Tel. 042 15 22 80 info@wpw-wineclub.com  

Nyheter och erbjudandeNyheter och erbjudandeNyheter och erbjudande   

Välkommen till oktobers Nyhetsbrev. 

Efter en september med många härliga dagar 

med fantastiska uppplevelser men också en 

månad med många problem. Hos oss är det 

leveranser som inte kommer i tid och är för-

senade med upp till 6 veckor. Inte optimalt, 

många ”dumma” ursäkter från b.la. 

transportsidan. Så dessvärre är allt inte opti-

malt på den sidan. 

Jag har dock en förväntan på att ta emot vin i 

loppet av 1-2 veckor från ett av de nya vin-

husen. Det rör sig om vin från Portugal.  

Från huset/farmen    Herdade da Cabeceira, 

som jag ser fram emot att få       presenterat. 

Ett mycket         spännande vinhus som är ett 

av flera vinhuse ägda av Lindeborg.  

Som är ett svenskägt företag...  

 
Herdade da Cabeceira är den 

senaste gården i Lindeborg Group. 

Förvärvad på grund av dess rika läge, 

jordmån och klimat som är typiskt för den 

rika vinregionen Alentejo. Och består av: 

-55 tunnland Alentejos vingårdar                 

-Nära Arraiolos, i hjärtat av Alentejo. 
Vi starter med en vit och en röd, som senare, 

först i 2023, kommer att följas åt av flera 

spännande viner. 

 

Utöver detta finns också ett till nytt vinhus: 

Gaiaschi Terenzio Vini             

som är på väg från Emilla Romag-

na i Italien. 

 

Jag har också mottagit många                

intressanta skörderapporter.     

De flesta är mer positiva än förväntat.  

De berättar om en rimlig mängd av förhål-

landesvis god kvalitet. Dock är druvorna 

mindre än normalt men fortfarande av rimlig 

kvalitet. Jag lägger ut några rapporter på 

hemesidan. 

 

Med hänsyn till provningar här i under 

hösten och början av vintern så är det nästan 

alldeles fullt. Men det finns dock fortfarande 

ett par möjligheter kvar. Speciellt dagarna 

måndag, tisdag och onsdag. NI är hjärtligt 

välkomna att ringa eller maila era önsknin-

gar. 

 

Jag har också fått flera foörfrågningar om 

hjälp med kombinera vin och mat. Jag försö-

ker så långt som möjligt alltid att skriva i 

vinbeskrivningen vad  som passar till det 

enskilda vinet.                                               

Detta kan ni läsa om på hemsidan.            

Utöver detta är NI alltid välkomna att maila 

eller ringa. Vi svarar så snabbt som möjligt. 

Telefonen är alltid öppen. 

 

Ha en fortsatt bra höst. 

 

Hans F. Nielsen 



EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

Varberg 

Läjet 
 

Torsdag 27 Oktober 

Kl. 1830 
Provning Pris 100:- 

 
Finns även provnings-

flaskor  att beställa! 
 

Kom ihåg Anmälan 
kontakta Tommy 
 Anmäl senast 

24 Oktober 

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 

Gavi Di Gavi-DOCG 2020  Gavi, 

Piemonte 

165,00 

Solo Roberto Pinot Grigio, DOC, Friuli Grave.     2020 Friuli Grave 

Italien.  

125,00 

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

IGP 

100,00 

Les Gourmandises d'Emma, GSM 2019 IGP 

Méditerranée,  

110,00 

Luzón Colección  Roble 2020 Jumilla 

Spanien 

105,00 

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


Världens näst största vinmuseum kommer 

att byggas i Peking år 2024 

Det är Universal Wine Museum som planerar 

att öppna med 18 000 m² yt.a 

Universal Wine Museum i Peking är planerat 

att öppna 2024. Med en yta på 18 000 m² blir 

det det näst största vinmuseet i världen. Det 

är ett gemensamt projekt med världens 

största museum i sitt slag, Cité du Vin i 

Bordeaux. Museet i Peking är inte tänkt som 

en kopia av Cité du Vin utan ska anpassas till 

kinesisk kultur och lokala seder. Museets 

design är baserad på siluetten av staden Saint

-Émilion. 

Philippe Massol, generaldirektör för Cité du 

Vin, säger: "I Bordeaux kommer våra kunder 

från hela världen men en stor del av dem är 

fransmän och har en annan vinkultur än de 

kinesiska. Vi vill bygga långsiktigt 

förbindelser. Utställningar, workshops och 

konferenser som hålls här kan överföras till 

Peking." 

Det finns planer på 3 500 m² för permanenta 

utställningar med innehållet "Från Vin till 

Vin", "History of Wine", "Wine in the 

World", "Wines and Essences" och "The Art 

of Living Wines". En stor lokal är tillägnad 

vinhandeln. Medan utbildningar kommer att 

hållas i en föreläsningssal med 450 platser. 

Invigningen är planerad till maj 2024. 
Source: drinksbusiness; 

 

NU ÄR DET FÖR MYCKET. WHO VILL 

OCKSÅ BLANDA SIG I HUR VI LEVER. 

WHO vill minska alkoholkonsumtionen i 

Europa med tio procent. 

Åtgärdsramen fram till 2025 innehåller 

många förbud och varningar. 

Världshälsoorganisationen (WHO) - 

Europaregionen har antagit en resolution som 

har som mål att minska konsumtionen av 

alkohol per capita med tio procent. Följande 

åtgärder inkluderar; högre skatter, förbud 

mot reklam, marknadsföring och 

marknadsföring i alla former, minskad 

tillgång på alkoholhaltiga drycker och 

obligatoriska hälsovarningar på etiketter. 

Dessutom ska företrädare för sektorn 

uteslutas från debatten. WHO anklagar 

alkoholindustrin för "extrem aggressivitet när 

det gäller att främja de olika aspekterna av 

alkoholkonsumtion", särskilt bland unga 

människor. Alkohol är inblandat i "en 

fjärdedel av alla dödsfall bland människor i 

åldern 20-24 år i WHO:s europeiska region, 

mestadels på grund av skador och våld", 

heter det. Varje dag i den europeiska 

regionen dör cirka 2500 människor till följd 

av alkoholkonsumtion." I ett uttalande 

motsätter sig den italienska 

branschorganisationen Unione Italiana Vini 

(UIV) ett generellt fördömande av hela 

branschen. Det skulle inte göras någon 

skillnad mellan tvångsmässig och måttlig 

konsumtion och mellan de olika typerna av 

drycker. Resolutionen strider mot "den 

strategi för förebyggande och 

utbildningspolitik som främjas av vår sektor, 

såväl som de modeller för måttlig 

konsumtion som är vanliga i Italien." Som 

historien har lärt är "förbud inte lösningen för 

att bekämpa alkoholismens gissel." Vin är 

snarare "En symbol för ansvarsfullt 

drickande, för medelhavskosten och absolut 

inte för hetsätning". Därför vädjar UIV till 

politikerna att skydda "en årtusenden 

gammal kultur och den sociala struktur som 

är förknippad med den" 

 Source: Winenews.it, WHO.int 

Minsta vingård i världen producerar flaskor 

för 5 000 US-dollar.                                     
Druvorna växer på en 

takträdgård i Reggio 

Emilia Via Maria 10 i den 

italienska staden Reggio 

Emilia är, för egen 

räkning, den minsta 

vingården i världen. Det är 

200 kvadratmeter stort och ligger på taket till 

ägaren Tullio Masonis hus. Han gödslar sina 

Sangiovese-rankor med ägg, bananer, tång och 

näktergalspillning och hävdar att de påverkas av 

stadens brus. Masoni, en före detta 

investeringsbankman, hade ärvt en vingård nära 

Reggio Emilia men sålde den. Han ångrade senare 

detta beslut och planterade vingården på taket. 

Han säljer de 29 flaskorna som produceras på den 

varje år i ett lokalt konstgalleri. Masoni ser sitt vin 

som ett konstprojekt och har satt priset till 5 000 

US-dollar per 0,75l flaska. 

 

Spaljéerna för vinrankorna gjordes av en skulptör, 

ekfaten designade av konstnärer. "Mina druvor 

når konsten så fort de föds", säger Masoni och ber 

att hans vinflaskor ska behandlas som konstverk, 

att de aldrig öppnas och att vinet inte ska drickas. 

"Mitt vin är en form av konstnärligt uttryck, en 

filosofisk provokation, något du förvarar i ditt 

vardagsrum för att prata om med dina vänner och 

berätta om den galna killen som planterade en 

vingård på hans tak", säger Masoni. 

Nytt  

från Vinets värld.    



Namn:  Vigna delle Monache– Riserva 

Plats:    Salice Salentino DOP Riserva                                                                                                                                   

Land:   Italien 

Producent:  Cantina Sampietrana                                                                                                          

År:   2013 / 2015 

Beskrivning:  Erhållen från utvalda Negroama-

ro-druvor, åldrade i franska ekfat i 12 månader, 

rubinröd med violetta toner, intensiv näsa av 

mogna röda bärfrukter med en antydan till va-

nilj och rostade toner. Det är torrt, varmt och 

sammet. 

Druvor:  Negroamaro, Barriärer i 12 måna

  der, i flaska i 2 år 

Sockerhalt:  g/L:  

Alcohol:  13,5  % 

Serveringsförslag: Passer perfekt med 

komplexa rätter, rostad kött, fjäderfä 

och viltrecept och starka ostar. 

Serveringstemperatur: 16-18°C                                                                                                               

Hållbarhet efter skörd:  3– 12  år 

1 Flaska  

145:- 

Namn:  Since 1952 -  DOC Riserva.                                                                  
Plats:    Brindisi , Puglia 

Producent:  Cantina Sampietrana 
År:   2018 

Beskrivning: Intensiv rubinröd, utomor-
dentligt elegant, en vinös doft med anteck-
ningar av träved. Förfina i Allier ekbarriä-
rer, den har en delikat, lätt garvad och 
beständig smak.                                                    
Druvor:  Negroamaro 80% - Montepul
  ciano 20%, i barriärer i 12 

  månader, i flaska i 2 år 
Sockerhalt:  
Serveringsförslag: Utmärkt med kryddade 
rätter, rostade och åldrade ostar.. 
Serveringstemperatur: 15-18° C.                                    

Hållbarhet efter skörd:  6 - 8 år  

1 Flaska  

150:- 

Namn:  Vila Justa, Selection White 

Plats:    Tejo Region Wine,  

Land:   Portugal 

Producent:  Herdade Da Cabeceira 

År:   2021 

Beskrivning:  Druvor skördade under den sva-

laste perioden på morgonen, öppen vinifiering 

med partiell avstjälkning och med temperatur-

kontroll mellan 12 -15° under en period av 15 

dagar.  En gröngul färg. Sprudlande, bra mine-

ralitet med citrustoner. Mycket lång och fräsch 

I munnen, fruktig med bra syra. 

Druvor:  Antão Vaz and Arinto 

Sockerhalt:  g/ L/ : <2,4 

Alcohol:  13  % 

Serveringsförslag: Perfekt att smaka till skald-

jur och lätt kött.  

Serveringstemperatur: 10-12°C                                                                                                               

Hållbarhet efter skörd:  1 – 5  år 

Namn:   Vila Justa, Selection Red 

Plats:     Tejo Region Wine,  

Land:   Portugal 

Producent:  Herdade Da Cabeceira 

År:   2021 

Beskrivning:  Druvor skördade över natten, med 

total avstjälkning, jäsning i 10 000 kg konisk kar vid 

kontrollerad temperatur mellan 24° -26° under en 

perlod på 10 dagar. Delvis åldrande i 225 l. fat i sex 

månader. Rubinrött vin skapades med dofter av 

mogen röd frukt, konserver och kryddor. Lätt agtng 

ün trä ger intensiva och silkeslena smaker till 

gommen. Detta vin har ett djup tack vare runda 

tannlner från terroiren. 

Druvor:  Aragonez, Tourtga Naclonal and 

Alicante Bouschet 

Sockerhalt:  g/L: 0,6 

Alcohol:  13,5  % 

Serveringsförslag: Perfekt att smaka 

till stekt kött som lamm, lätt vilt, kalv 

och nötkött. 

Serveringstemperatur: 16-18°C                                                                                                               

Hållbarhet efter skörd:  1 – 5  år 

1 Flaska  

100:- 
Namn: Orangerie de Sérame, Rouge  
Plats:   AOP Corbières - VEGAN 
Land:   Frankrike 
Producent: Château de Sérame 

År:       2020 
Beskrivning: Djupröd mantel, den första 
doften i näsan är päron med lätta toner 
av grillad popcorn som är karakteristisk 
för osulfat vin. Vi uppfattar sedan aromer 
av jäsning. Friskt och smidigt i gommen, 
detta vin bör smakas i sin ungdom för att 

uppfatta alla dess finesser. 
Druvor: Grenache noir: 60%, Syrah: 
40%, Inga sulfiter. Innehåller inte ägg 
eller äggprodukter. Innehåller inte mjölk 
eller mjölkbaserade produkter 
Sockerhalt:  

Alcohol: 14,5 % 
Serveringsförslag: Vegan och 
Vegitar retter samt Grillad biff, 
gourmetmat, smakrika kötträtter 
eller smakrika ostar 

1Flaska  

135:-                              

Namn:  Les Sources de Sérame 
  Blanc,  
Plats:    Corbières and Minervois, IGP 
  Pays d'Oc 

Land:  Frankrike 
Producent:  Chateau de Sérame 
År:   2020 
Beskrivning: Blekgul med gröna reflek-
tioner, detta vin avslöjar toner av lime-
blom och persika. Den är fyllig och syrlig 
med mycket fräschör. 

Druvor:  Viognier : 60%,  
  Chardonnay : 30%,  
  Grenache blanc : 10% 
Sockerhalt:  
Alcohol:  13,5 % 
Serveringsförslag: Som en aperitif, med 

grillad fisk, vitt kött, ost. 
Serveringstemperatur: 10° - 12° 
C 
Hållbarhet efter skörd:  3-5 år 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

100:- 

110:- 

1 Flaska  

NYHET NYHET 


