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29.08.2016 

Två bubbel, många vita, många röda och några fynd hittar vi i augusti månads utsläpp. 

  

Vi börjar med Bubbel: 

520477  Brazil Intenso Brut NV, 12,98 eur, 11,5%, 10 g/l socker                        12p(-) 

Jo, det stämmer! Vinet kommer från Brasilien och är gjort på druvan Glera. En doft av mild lime och 

gröna äpplen. Bra mousse (tillverkat enligt den s.k. charmatmetoden där den andra bubbelgivande 

jäsningen sker på tank) och karaktär, men aning flyktigt och utan koncentration som gör det till ett 

hyggligt, och ovanligt, alternativ till aperitif. 

526647  Don Luciano Semi Seco NV, 6,80 eur, 10p(-), 11%, 40 g/l socker        10p(-) 

Inte mycket att orda om. Sötsliskig och karaktärslös soppa. Möjligen för tonåringar. 

  

Vita 

528297  Chill Out Crisp&Fruity Riesling Organic 2015, 7,99 eur, 12%, 7 g/l  12p/(++) 

Ett riktigt trevligt torrt vin med hög syra och rieslingkaraktär. Levereras i plastflaska som gör det till ett 

idealiskt pic-nic vin, eller att ta till landet. 

547518  Santa Helena Varietal White Blend 2015, 9,49 eur, 12%                       11p(+) 

En cocktail av 5 druvor (chardonnay, semillion, gewürztraminer, viognier och riesling) som också doftar 

fruktcocktail! Vinet är torrt med en medelhög syra och en smak av päron och gula plommon. Inget 

märkvärdigt, men hyggligt mingelvin. 

515668  Footmark White Organic 2015, 9,49 eur, 12%, 7 g/l socker                  11p(+) 

Halvtorrt lite blekt, både I färg och smak, vin gjort på druvorna Verdejo, Sauvignon Blanc och Macabeo. 

Lätt kryddigt med en medelhög syra som möjligen lämpar sig som buffetvin. 

587157  Vóila Vineyard Assyrtiko 2015, 11,62 eur, 13%, 6 g/l socker            14p(++!) 

Gjort på druvan Assyrtiko och doftar mandelmassa och fikon. Torrt med hög balanserad syra och 

utvecklar en fin kryddig örtighet. Mycket friskt och fräscht och skulle passa väl till skaldjur. Väl värt att 

köpa och prova! Kommer från Kreta, av alla ställen! 

513267  Fetzer Shaly Loam Gewûrzt. 2014, 11,90 eur, 12%, 25 g/l socker       12p(+) 

Detta halvsöta vin gjort på Gewûrztraminer doftar kryddiga blommor och lichi. Har en medelhög syra 

och är friskt och aromrikt. Pröva med en chilikryddad kycklingwok! 

508317  Jacob´s Creek Wah 2015, 11,90 eur, 13,5%                                         13p(++) 

Är gjort på Chardonnay, Pinot Grigio och Sauvignon Blanc från Down Under. Har en intensiv doft av 

honungsmelon, mogna äpplen och citronskal. Torrt med medelhög balanserad syra. Väl prisvärt! Prova 

till kokt gös med gräddkokta rödbetor! Super Gott! 



511877  Vondeling Petit Blanc Chenin Blanc, 13,90 eur, 13%                        14p(++!) 

100% Chenin Blanc från S.Afrika. Uttrycksfull doft av mogna aprikoser. Torrt, fräscht, välgjort med 

balanserat hög syra och med en lång fin kryddig eftersmak. På gränsen till Fyndvin och bör sitta fint till 

stekt torsk med citronsmörsås och sommarpotatis! 

521657  Salton Paradoxo Chardonay 2013, 14,08 eur, 13,5%                            13p(+) 

Viner från Brasilien ser man inte varje dag. Här en Chardonnay med en blommig, äpplig, lätt ekad doft. 

Torrt med balanserad medelhög syra och en lätt smörig, moget ekad ton. Ganska långt och harmoniskt. 

Ett alternativ till Gösen ovan!? 

563807  Gramona Gessami 2015, 17,49 eur, 11%, 8 g/l socker                          14p(+) 

Från Penedés i Spanien kommer detta halvtorra vin gjort på Sauvignon Blanc, 2 olika Muscat druvor 

samt Gewürztraminer. Doftar honungsmelon, mandel och blommig citrus. Det har en medelhög syra 

och är angemnämnt fruktigt. Skulle vara gott till en gräddig kräftsoppa gjord på de skal som ni annars 

slänger! Prova! 

508927  Esporão Reserva Branco 2014, 18,99 eur, 14%                                   16p(+!) 

Görs i distriktet Alentejo i centrala Portugal. Ett torrt vin gjort på Arinto, Antão Vaz, Roupeiro och 

Semillion. Har en uttrycksfull mogen doft med melon, citrus och kryddiga plommon och med en lätt 

ekton. Medelhög syra och utvecklar en mogen persikoton. Fylligt med en lång och balanserad 

eftersmak. Med kalvytterfilé och gräddig svampsås är festkvällen räddad och värdfolket hyllat! 

590607  Château de Schengen Riesling 2014, 19,90 eur, 13%, 7 g/l socker      15p(-) 

Ej heller Luxembourg levererar större mängder vin som når oss. Denna Riesling är torr, har en hög 

integrerad syra med citrus och gröna äpplen i doften. Ett ovanligt och aromatiskt, trevligt vin med bra 

längd som vore gott till smörstekt abborre!   

530037  Benanti Etna Bianco 2014, 26,30 eur, 12,5%                                          14p(-) 

På druvan Carricante är detta torra vin från Etnas sluttningar på Sicilien gjort. En doft av mandel och 

apelsinskal följs av en friskt hög syra med toner av aprikos och kryddor i en angenämt lång eftersmak. 

Gott, men för dyrt! Prova till Fiskgryta med räkor och dill! 

  

Röda 

479357  Avaniel Tempranillo 2014, 9,49 eur, 14,5%                                        14p(+++) 

Detta o-ekade röda och välgjorda vin från Ribera del Duero i nordvästra Spanien är ett veritabelt 

fynd! Doft av körsbär och kryddor. Smak av blåbär, björnbär och med en frisk, ren fruktsyra. 

Välbalanserat och långt. En riktigt trevlig bekantskap! Gott till kyckling med potatissallad och andra 

lättare rätter! Eller bara som det är! 

420757  Sustainable Shiraz Organic 2015, 9,80 eur, 13%                                 12p(++) 

Mörkt, tätt purpurröd med toner av blåbär och kryddor I doften på detta vin från Syd Afrika. Frisk och 

ren med körsbär och björnbär i en pepprig avslutning.. Ett välgjort vin som passar väl till 

sensommarbuffén! 

472127  Gere Athus Cuvée 2011, 12,90 eur, 13%                                                  13(+) 



Detta vin är gjort på druvorna Kékfrankos, Cabernet Sauvignon och Portugieser coh kommer från Villány 

i Ungern. Bärig angenäm doft från blåbär och körsbär. Medelfylligt och rent med toner av körsbär, 

svarta vinbär och lätt ekighet. Hygglig längd och koncentration gör det lämpligt som buffévin. 

490857  Altaland Cabernet Sauvignon 2015, 12,99 eur, 14%                          14p(++!) 

Vackert mörkt och tätt är vinet från Argentinas högplatå där det odlas på mer än 1000 m.ö.h. En del 

Cabernet Franc finns där också. Mörk choklad, svarta vinbär och björnbär hittar vi i detta verkligt 

mustiga vin. Fylligt med snälla tanniner och inslag av körsbär och kryddor i fin balans och läcker längd! 

Alldeles förträffligt till en grillad entrecôte med bearnaise! 

433447  Salton Intenso Tannat 2013, 14,08 eur, 13%                                           12p(-) 

Syskon till Chardonnayvinet från samma producent i Brasilien. Denna o-ekade Tannat har en frisk doft 

av svarta vinbär och körsbär. Mjuka tanniner, medelfylligt och ganska kort då man förväntar sig det helt 

motsatta från denna druva. Ointressant. 

438127  Telus Plavac Mali 2013, 14,89 eur, 13,8%                                                  11(-) 

Från Kroatien har detta vin kommit. Gjort på druvan Plavac Mali. Mycket mer än så finns inte säga. Doft 

av mandelmassa, saftigt med höga fruktsyror. Tråkigt och dyrt! 

430864  Tarapacá +Plus Organic Red Blend  2014, 8,78 eur (37,5 cl!) 14%       13p(-) 

Från Maipo i Chile har detta vin rest. Gjort på Carmenère, Syrah och Cabernet Franc. Tjära och bränt trä i 

doften, fylligt med höga tanniner, men med en lite oren avslutning. Kan passa till grillat nötkött. 

494507  Hewitson Ned & Henry’s Shiraz 2014, 18,89 eur, 14%                          15p(+) 

Mycket gott och välgjort vin från en mycket känd producent i Barossa Valley i Södra Australien. Det 

mullrar av björnbär, körsbär och kryddor i doften. Smaken är mycket fyllig med höga men mogna 

tanniner och en örtig, saftig och lång eftersmak. Mörkt kött och hårda, lagrade ostar blir fint till detta 

fina vin! 

485617  Château Fourcas-Borie 2012, 22,80 eur, 13,5%                                     15p(+) 

Härstammar från kommunen Listrac-Médoc på Bordeaux’s västra strand. Merlot är huvuddruva, men där 

finns även Cabernet Sauvignon. Vi har sett några Bordeaux viner från 2013 som inte varit speciellt bra. 

Detta är däremot tillgängligt och typiskt med ton av blyertspenna och läder. Fint anslag med relativt 

mogna tanniner och toner av svarta vinbär, körsbär och balanserad ek. Visar redan en angenäm 

mognad och kan avnjutas till en lammstek med tillbehör! 

463077  Alpamanta Estate Cabernet Franc 2013, 25,90 eur, 15%                      16p(+) 

Tillbaka till Argentina och nu Finca von Wigstein i Mendoza. 100% Cabernet Franc, precis som man gör i 

Loire. Detta är dock ’another cup of tea’! Redan genom att titta på vinet upplever man att det är något 

extra. Tät, vacker purpurfärg. Stor doft med björnbär, svarta körsbär och kakao. Fint inslag av ek. Mycket 

fyllig med unga omogna tanniner. Lång och njutbar eftersmak. Bör lagras +5 år då tanninerna rundas av 

och vinet får ytterligare dimensioner. Passa hur som helt utmärkt till lammrostbiff med ungnsbakade 

rotfrukter! 

462767  Earthquake Zinfandel 2013, 34,90 eur, 15,5%                                        17p(+) 

En ytterligare ’Blockbuster’, men här en alkoholstinn Zinfandel från Michael David Winery i Lodi, 

Californien. Vinstockarna är här mellan 50 och 110 år gamla (!!) vilket ger en oerhörd koncentration och 

fyllighet. Mullrig doft av många mörka bär, fikon,  kryddor och kakao. Mycket väl balanserat och 

integrerat. Mycket lång och förnäm eftersmak. Det är så mycket av allt så det passar bäst till t.ex. en 



grottlagrad Appenzeller, eller Gruyére. Namnet kommer från att vingården började planteras 1906, 

samma år som den stora jordbävningen i San Francisco. 

430864  Zenato Amarone Classico 2011, 18,90 eur (37,5 cl!) 16,5% 5 g/l          16p(-) 

Ännu mer alkostinn är denna Amarone från Zenato. Corvina, Rondinella, Croatina och Oseleta (i st.f. den 

normalt förekommande Molinara) är druvorna. Doften är rik av fikon, läder, mörka körsbär och 

plommon. Det är mycket fylligt och i den långa eftersmaken hittar vi kaffe och kanel. Väldigt gott, men 

också lite väl dyrt. Även här svårt att para ihop med en maträtt så nu tar vi en väl lagrad italiensk 

hårdost med fikonmarmelad! En perfekt avslutning på en perfekt kväll! 
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