
Månadens viner, juni 2016

13.06.2016
Denna månad har Trolle och Kim gjort en genomgång av junis vinskörd på Alko. Här kommer ett urval
av de bästa och mest prisvärda vinerna. Utsläppet präglas, som sig bör, av bubbel, vitt och så ett
fyndrött!

558117 Acquesi Cortese Extra sec NV, 9,90 eur 13p(+)

Ett trevligt torrt skumvin med en relativt neutral syra, men livliga bubblor, Ganska kort eftersmak.
Lämpar sig som en välkomsdrink på bryggan.

506447 Nepenthe Prestige Cuvée Chardonnay P.Noir Extra Dry NV, 13,90 eur 14,5p(+)

En fin doft av gröna äpplen. Lätt kryddig, en frisk syra med en mineralig kryddighet, pärontoner och en
medellång eftersmak. Mer karaktär och fyllighet i detta Australiska bubbel som med sin lilla restsötma
passar till studentmottagningens välkomstdrink.

510517 Vollereaux Rosé de Saignée Champagne Brut NV, 29,00 eur 16p(++)

Gjort på enbart Pinot Noir. Elegant laxrosa med en fin doft av mogna hallon. Stor mousse som fyller
munnen och som lämnar mineraliska toner av körsbär och hallon. Pigg syra och bra längd. Dock inte så
fyllig att den passer till mat, men däremot ett verkligt elegant välkomstvin!

Vita viner

530177 Paparuda Feteasca Regala NV, 8,48 eur 13,5p(++)

Frisk doft av plommon och lime visar detta vin från Rumänien! Det är halvtorrt, rent och ärligt. Lämpar
sig väl som pratvin och till kycklingsallad med sweet chili dressing. Väl prisvärt!

549207 Terras Gauda O Rosal 2014, 18,74 eur 15,5p(+)

Vackert halmgul med gröna toner. Melon och torkade aprikoser i doften med fräscht anslag, frisk syra,
mineralrik och toner av både päron och äpplen. Mycket elegant och lång avslutning. Detta ovanliga vin
kommer från Galicien och floden Baixas stränder i nordvästra Spanien. Är Albariño-dominerat men där
finns också den i Vinho Verde vanliga Loureiro druvan och även Caiño Blanco. Det ger en verkligt
balanserad och välsmakande helhet som passar perfekt till färska vinkokta musslor!

538657 Fox Run Vineyards Dry Riesling 2013, 22,70 eur 16p(+)

Mycket frisk druvtypisk doft av mineralrik citrus och en petroleumton. Fin syra och aning restsötma som
ger en balanserad och aromatisk helhet vilket passar till lite kryddstark asiatisk mat. Knappt prisvärt,
men en intressant bekantskap. Vinet kommer från New York State söder om Lake Ontario.

576617 Jean Leon Vinya Gigi Chardonnay 2014, 24,50 eur 16p(+)

Ren elegant doft med inslag av blommig aprikos och melon. Fint anslag med druvtypisk hasselnöt och
med en balanserad ekighet och syra. Medelfylligt, nyansrikt och med en ren, lång avslutning. Välgjord
Chardonnay från en granne till Torres i Katalonien, utanför Barcelona. Drick till Aborrfiléer i en gräddig
sås med pressad potatis..

550927 Txomin Etxaniz Txakoli (uttala det, den som kan!) 2015, 17,84 eur 16p(++)



Detta, på våra breddgrader, ovanliga vin kommer från Baskien! Druvan heter Hondarrabi Zuri vilken är
samma som Courbu Blanc och som är populär i Gascogne i s.v. Frankrike. Härlig doft av melon och
lime-honung. Hög frisk syra som balanseras av en liten restsockerhalt. Mineraliskt med en lång fin
eftersmak. Ett skaldjursvin, eller med ostron! Väl prisvärt!

539937 Terlan Voberg Pinot Bianco Riserva 2013, 29,90 eur 17p(+)

Vinet kommer från Trentino-Alto Adige i norra Italien. Vinstockarna är mellan 8 och 60 år gamla och
druvorna har fått ligga först 12 månader på tyska(!) ekfat och har sedan fått mogna 12 månader på
flaska. Detta ger ett mycket balanserat vin med nyanser av gula plommon och honungsmelon och en
hög, fin syra och en mineralisk lång eftermak. Smakar det så kostar det, men det är verkligt gott och
skulle vara finfint till grytstekt majskyckling med dragon!

592564 Topf Riesling Strassertal 2015, 7,90 eur (0,375l) 16p(++)

En halv flaska mycket gott vin från Kamptal i Niederösterreich. Balanserat, högklassigt, kryddigt,
mineraliskt, rent och med friska citrustoner härligt Rieslingvin med en lång fräsch eftersmak! Behändig
halvflaska till ett mycket behändigt pris och passar till en räksallad i bersån.

551637 Louis Jadot Chassagne-Montrachet 2013, 44,90 eur 18,5p(+?)

En topproducent i Bourgogne har gjort detta klassiska vin på enbart Chardonnay druvan. En hänförande
doft man bara hittar hos vit Bourgogne av högsta kvalitet! Honung, melon och en antydan av ny ek.
Mycket balanserad med underbar syra, frukt, nötighet, mineraler och längd i perfekt harmoni! Ljuvligt är
det, kostar gör det, men vilket vin till Sjötunga Walewska!

519507 Flat Rock Riesling 2014, 24,50 eur 14p(-)

Gott, men kostar alldeles för mycket! Halvsött, har utpräglade syrliga toner av lime och äppeljuice som
väl balanserar sötman. Saknar kropp, men är intressant då det kommer från Ontario i Kanada!

483577 São Filipe 2014, 8,48 eur 13,5p(+++)

På druvorna Casteão, Syrah och Aragonez är detta portugisiska vin från regionen Setúbal gjort. Mörkt,
ungt blålila och med en doft av körsbärssylt och mogna blåbär. Fylligt, fruktigt och med mjuka tanniner
är detta röda grillvin. Perfekt till revbensspjäll med BBQ sås och cole slaw!


