
TASTING 19.3.2021



BESTHEIM

• Kooperativ med 428 medlemmar, 1350 ha
5 vinkällare

• HSE Miljöcertifiering påbörjad

• Har vunnit priser för sin Cremant, gör viner av
alla kategorier

• 7 rödviner, 5 roséviner, 38 vita viner, 14
skumviner, 11 Grand Cru viner, 5 olika lägen, 6
Premier Cru, 4 sent skördade viner

• Schlossberg ett av de första och största Grand
Cru lägena



BODEGA NORTON

• Grundad 1895

• 1200 ha, 5 olika lägen

• Köpt av Swarovsky 1989

• Satsning på kvalitet, 2012 Winemaker of theYear (Wine
Enthusiast)

• Norton Privada ett av de 100 bästa vinerna 2018 (Wine
Enthusiast)

• I snitt 30-åriga druvstockar



KVÄLLENS VINER

• 595687 Bestheim Riesling Grand Cru Schlossberg 2018
Frankrike, Alsace 18,48€

• Alkoholhalt 13%, restsocker 6 g/l, syror 6,3 g/l

• Torr, hög syra, inslag av gröna äpplen, aprikosig, svag ton av
litchifrukt, mineralig

• 432417 Norton Privada 2017
Argentina, Mendoza 15,98€

• CS 30%, Malbec 40%, Merlot 30%

• Alkoholhalt 14,5%, syror 5,8 g/l

• Fyllig, mycket höga tanniner, svartvinbärig, toner av mörka
körsbär, björnbärig, tranbärig, svag läderton, kryddig



KVÄLLENS OSTAR

• Kolatun Waldemar Kuttucheddar | Getcheddar

• Kova, täysirasvainen sisältä kypsytetty juusto, joka kuuluu
juustojen aatelistoon. Kermainen, suussasulava,
vuohenmaidolle tyypillinen melko hapan maku.

• Fett 30%, salt 1,3%

• Gruyère AOP (Kaltbach)

• Raakamaidosta valmistettu, luonnonkiviluolassa kypsytetty,
hedelmäisen voimakas ja upean aromaattinen juusto tulee
vanhetessaan lähes murenevan kovaksi.

• Fett 32%, salt 1,5%



BESTHEIM RIESLING GRAND CRU SCHLOSSBERG

• Balanserat vin. Doft av persika, blommig, röda äpplen, honung, mineral,
söta kryddor.

• Lång eftersmak.

• Viinistä viiniin har gett 4/5 stjärnor

• Wine Enthusiast har gett 93/100 poäng

• Årgången 2018 i Alsace 18/20 (Alko)

• Passar bra till fylliga fisk- och skaldjursrätter, även Choucroute



NORTON PRIVADA

• Fylligt tanninrikt vin (mjuka tanniner), doft av mörka bär, kaffe, choklad, rostade
toner. Mycket balanserat med lång eftersmak.

• Vinstockarna mellan 50-90 år gamla, handplockade, sorterade och utvalda
druvor

• Ursprungligen ett högklassigt vin för familjen och de närmaste vännerna

• 16 månader på franska fat, 12 månader på flaska

• Viinistä viiniin 5/5 stjärnor, J Suckling 95/100 poäng, Wine Enthusiast 92/100
poäng

• Passar till grillade biffar, vilt och hårda lagrade ostar


