
Månadens viner, maj 2017

23.05.2017
Kim Björkwall och Sten "Trolle" Lindgren provsmakade viner.

Provade i fredags morse med Trolle igenom maj månads utbud, bestående av modiga 44 viner, varav 17
rosé! Många dåliga, några bra och ett fyndvin!

Vita

570738 Santa Ana Eco 2016, 13%, 32,94€/3l BIB, 13p(+)

Ekologiskt odlat lådvin från Argentina gjort på Chardonnay, Sauvignon Blanc och Sémillon. Trevlig doft
av tropisk frukt och gula plommon. Aning klumpigt anslag, men rent med kryddiga toner, bra syra och
hygglig längd. Passar utmärkt till sommarens små, eller stora fester med enklare plockmat.

599327 Muros Antigos 2016, 12%, 6 g/l, 11,90€, 14p(+)

Från Vinho Verde i nordvästra Portugal kommer detta friska vin gjort på de lokala druvorna Avesso,
Loureiro och Alvarinho. Ljust blekgult i färgen med en ren och frisk doft av kryddiga gröna äpplen.
Ganska lätt, men fint anslag med bra frukt och trevlig avslutning. Servera med en fisksoppa och nybakat
bröd!

587784 Villa Wolf Riesling 2016, 12,5%, 9 g/l, 6,49€/0,375, 13p(+)

Från Pfalz i sydvästra Tyskland kommer denna halvflaska vita vin med en doft av nätmelon och
grapefrukt. Mycket hög syra och ganska lätt i stilen. Ett bra pratvin en vacker sommarkväll!

539467 Simonsig Roussanne 2015, 14,5%, 21,95€, 16p(+)

Druvan är Roussanne och odlad i Stellenbosch i Sydafrika. Svagt halmgult. Mycket frisk, intressant doft
av mandel, vitpeppar, aprikos och en fyllig och bejakande ton av ekfatslagring. Denna kommer från 8
månaders lagring på gamla ekfat. Den milda ektonen återkommer i den långa och eleganta
avslutningen. Vinet är fylligt och har en verkligt balanserad syra. Härligt gott till smörstekta abborrfiléer
med vårens primörer!

560607 Domaine Zind-Humbrecht Riesling Herrenweg de Turckheim 2014, 12,5%, 5 g/l, 26,87€,
18,5p(++!)

Maj månads bästa vin! Producent är kanske den bästa i Alsace. Druvorna, vars stockar är 50 år gamla,
kommer från den ekologiska Grand Cru gården Herrenweg. Vackert halmgult med en mycket elegant
doft som har inslag av aprikos, omogna gröna äpplen och ett stänk av petroleum. Mycket friskt med
hög syra. Otroligt balanserad smak som innehåller nätmelon, citrus och gula plommon. Mycket lång
eftersmak som lämnar en härlig fjäderlätt sötma! Väl prisvärt! Ett fantastiskt vin som vore ljuvligt med
nykokt färsk hummer och citronsmör!

Bubbel och Champagne

548127 Cavas Hill Cuvée Panot Rosé Cava Brut NV, 11,5%, 10 g/l, 8,99€, 11p(+)



Enkelt, men prisvärt, är denna Cava från Alt Penedés, sydväst om Barcelona. Gjort på druvorna Xarel.Lo,
Chardonnay, Macabeo, Parellada och Garnacha. Ljust laxrosa med en aning oren doft, men tydlig
hallonton. Torr, bra mousse, bärig och fruktig med en lätt och trevlig restsötma i avslutningen som gör
att den passar som mottagningsbubbel. Bra prissatt!

5885237 Cono Sur Brut Rosé NV, 12%, 10 g/l, 10,90€, 13p(++!)

Nästa bubbel är väl prisvärt! Kommer från Bio Bio dalen i Chile och är gjort på enbart Pinot Noir. Blekt,
elegant laxrosa. Har en tydlig doft av hallon med en lätt kryddighet. Bra mousse, fruktigt och väl
balanserat med kryddiga toner av hallon och jordgubbar. En fin syra och en fruktig avslutning med en
angenäm lätt sötma. Passar utmärkt som mingelbubbel och till snittar. Detta blir vårt husbubbel i
sommar!

563247 Kracher Rosé Brut NV, 12%, 5 g/l, 18,90€, 15p(+)

Kommer från Burgenland i Österrike och är gjort på druvorna Zweigelt, Chardonnay och Pinot Blanc.
Fint laxrosa i färgen och med en dov ton av hallonsylt i doften. Fin mousse och rena toner av röda
vinbär och lätt kryddiga hallon. Mycket balanserat och med en elegant avslutning. Ett fint
mottagningsbubbel!

542317 Flat Rock Cellars Riddled Sparkling Brut NV, 12%, 11 g/l, 29,91€, 16p(+)

Från distriktet Twenty Mile Bench nära Niagarfallen i Ontaro, Kanada kommer detta intressanta vin.
Vackert halmgult. Fint smörig doft med toner av gula plommon och tallbarr. Bra, rejäl och gräddig
mousse med ett rent anslag av fin frukt och utmärkt längd. Massor av karaktär har detta vin som passar
till den lite lyxigare mottagningen och snittar med räkor och lax!

551617 Antica Fratta Franciacorta Essence Satèn NV, 13%, 6 g/l, 31,61€, 16p(-)

Ljust halmgult med en blyg doft av citrus, aprikos och en lätt nötighet. Mycket fin mousse som verkligen
fyller munnen! Dock ganska lätt, men elegant och har en verkligt fin avslutning. Tyvärr alldeles för dyrt.

503797 Gustave Roché Champagne Brut NV, 12,5%, 10 g/l, 24,60€, 16p(+)

Gjort på lika delar Chardonnay och Pinot Noir. Halmgult med en doft av brioche och marsipan. Torrt
med en fin syra, bra frukt och en trevligt fruktig sötma i den angenäma avslutningen. En prisvärd
mingelchampagne!

593967 Baron Fuenté Grande Réserve Champagne Brut NV, 12,5%, 10 g/l, 24,89€, 15p(+)

Druvorna i denna champagne är Pinot Meunier, Chardonnay och Pinot Noir. Färgen halmgul med lätt
laxrosa ton. Ganska lätt doft med inslag av brödighet och citrus. Fruktigt anslag och fin mousse. Riktigt
trevlig mottagningschampagne som har en fint fruktig avslutning. Prisvärd!

595227 Richardot Rosé Champagne Demi-Sec NV, 12,5%, 25 g/l, 39,94€, 15p(-)

Gjort på Pinot Noir och Chardonnay är denna halvsöta champagne. Vackert laxrosa och med en blyg
doft av hallongodis. Sött hallonsaftigt anslag med mycket fin markerad mousse. Lång balanserad
avslutning. Är det perfekta vinet till en hallonmousse, eller sufflée!

552278 André Clouet Grande Reserve Blanc de Noirs Champagne Brut NV, 12%, 8 g/l, 59,89€/1,5
l, 17p(++!)

Nämnde denna champagne i april månads rapport och kan inte annat än repetera att detta nog är den
mest prisvärda champagnen i Alkos sortiment. Att den sedan finns i allt från pickolo till helflaska och till
denna magnum gör att den kan användas i alla möjliga sammanhang! En vit champagne gjord på den
mörkblåa druvan Pinot Noir gör att man benämner den som en Blanc de Noirs. Således vit av svart.



Halmgult med en mycket lätt laxrosa ton. Vackra bubblor som bildar skum i glaset. Elegant doft av
brioche, äppelmos och röda bär. Stor mousse med verkligt fin frukt och uttrycksfull syra. Till den
eleganta bjudningens entrésnittar.

512557 Roland Champion Special Club Blanc de Blancs Grand Cru Chouilly Champagne Brut
2011, 12,5%, 7 g/l, 59,95€, 18p(-)

Ett långt namn på en verkligt högklassig champagne! Här är vinet gjort på endast Chardonnay druvan
och benämns då Blanc de Blancs. Vit av vitt. Vacker halmgul färg och med härligt gräddig mousse! Ännu
inte utvecklad doft av citrus och ljust bröd. Härligt anslag med ljuvligt fyllig mousse. Hög syra och fin
frukt med en lång och ihållande eftersmak. Denna årgångschampagne har stor lagringspotential och
blir, efter några år i vinkällaren, en upplevelse av stora mått!

Rosé

462378 Liisa Bobal Rosé, 12%, 30 g/l, 7,99€, 10p(-)

Producent är den i Sverige kända äppelmusttillverkaren Henric Åkesson, via Kiviks Musteri i Skåne.
Druvorna, Bobal, kommer från sydöstra Spanien, men resultatet är mediokert. Lätt rosa med en lätt doft
av hallonsaft. Lättsamt halvsött som en hallonkaramell. Inte mycket mer.

483488 Cape Original Pinotage Rosé 2016, 13,%, 6 g/l, 18,90/2l BIB, 11p(-)

Picknick vänlig BIB på 2 liter. Lätt laxrosa i färgen med en hallonsyltig doft. Lätt, rent och lättjefullt. Tag
med på utflykten, eller till hängmattan, när umgänget med svärmor och barnbarn blir för påfrestande.

481397 Pluma Vinho Verde Rosé 2016, 10,5%, 8 g/l, 7,98€, 10p(+)

Från distriktet Vinho Verde nordväst om staden Port kommer följande rosé. Druvorna är Vinhão,
Espadeiro och Touriga Nacional. Karamellrosa, som om man tillsatt en karamellfärg. Hallonkaramell i
doften och även i smaken. Lätt syra och en ganska trevlig avslutning. Passar till Studentmottagningen
och den påföljande lunchen i parken.

417827 Pino Pino Frizzante Pinot Noir Rosé NV, 11,5%, 13 g/l, 8,99€, 11p(+)

Gjort på Pinot Noir druvan som odlats i distriktet Pavia söder om Milano. Blekrosa till färgen och med
ett tydligt spritsigt anslag på tungspetsen. Lätt bärigt. Passar att serveras iskallt i bersån!

453338 Calitalia Shiraz Rosé NV, 12%, 9,98/1l, 10p(-)

Från Sicilien kommer Shiraz druvorna vars resultat serveras ur en enliters plastflaska. Färgen är
karamellrosa. Doften svagt hallonsaftig och smaken mycket lätt och utan karaktär. Möjligen ett bersåvin.

491127 Bertani Bertarose 2016, 12%, 9,99€, 9p(-)

Gjort på druvorna Corvina, Molinara och Rondinella från Bardolino vid Gardasjön. Väldigt vackert
landskap, men inte så vackert vin. Ljust laxrosa med en oangenäm lukt av tobak. Lätt unken smak, utan
eftersmak. Ingenting att ens fundera på.

423997 McPherson La Vue Grenache Rosé 2016, 14,5%, 12,79€, 13p(+)

Från Victoria i Australien kommer detta rosévin gjort på enbart Grenachedruvan. Tydlig och intressant
doft av kryddiga hallon. Bra anslag med rena toner av tranbär och lite vitpeppar. Äntligen ett rosévin
med karaktär! Passar till lätta grillrätter, t.ex. grillad grön sparris med citronhollandaise.

432237 Zähringer Spätburgunder Rosé 2016, 12%, 10 g/l, 12,89€, 12p(+)



Gjort på Pinot Noir, som i Baden i Tyskland kallas Spätburgunder. Blekt laxrosa, blygsam doft, rent
anslag med smultrontoner och en hygglig syra. Ett trevligt halvtorrt pratvin. Om det serveras iskallt!

422047 Josef & Philipp Bründlmayer Zweigelt 2016, 12%, 13,97€, 12p(-)

Gjort på druvan Zweigelt, odlad i Niederösterreich. Ljust karamellrosa och en lätt doft av röda vinbär,
tranbär och övermogna jordgubbar. Lätt spritsigt anslag med hygglig längd. Not my cup of tea, men
kan passera som ett Buffetvin i sommar.

498574 Domaine de la Rochette Pineau d’Aunis 2016, 12,5%, 7,65/0,375, 11p(-)

Från Touraine vid Loirefloden kommer detta. Druvan heter Pineau d’Aunis, är ljust laxrosa och doftar
svagt av jordgubbar. Lättsamt med en lätt syra och viss karaktär i avslutningen. Möjligen i
picknickkorgen.

485487 Château Paradis Provence Rosé 2016, 12,5%, 15,79€, 14p(-)

Från området kring Aix en Provence och druvorna Syrah och Grenache. Lätt laxrosa färg. Lätt kryddiga
vinbär i doften. Bra anslag, bra syra och balanserat med en kryddig knorr i den ganska långa
avslutningen. Ett bra rosévin, men för dyrt!

461957 Cave de la Petite Fontaine 2016, 13%, 16,87€, 14p(-)

Åter Pinot Noir, men denna gång från Loiredalen. Lätt karamellrosa. Hallon och citronskal i doften. Bra
anslag med en lätt kryddig och angenämt bärig smak med mineraltoner. Bra längd. Dyrt, men bra.

420187 Château Saint Hilaire Provence Rosé 2016, 13%, 16,89€, 13p(-)

Återigen från Aix en Provence och druvorna Grenache, Syrah och Cabernet Sauvignon. Ljust laxrosa med
en lätt doft av kryddiga hallon och jordgubbar och en ton av svarta vinbär. Bra frukt och har tydliga
toner av vinbär. Hyggligt långt. Åter en bra produkt, men alldeles för dyr!

413367 Domaine du Valdray 2016, 14%, 18,89€, 15p(-)

Det dyraste – och bästa – rosévinet (av de stilla vinerna) i detta utsläpp. Gjort på de sydfranska druvorna
Mourvèdre, Cinsault och Grenache. Kommer från Bandol i allra sydvästra delen av Frankrike. Vacker
laxrosa färg. Kryddiga toner av mogna jordgubbar. Fylligt, bra anslag med fin frukt och intressanta toner
av röda vinbär. Karaktärsfullt med fin längd. Riktigt bra, men dyrt! Passar till marinerade, grillade
kycklingfiléer och grillade majskolvar.

Röda

408077 Pearly Bay Cinsault 2016, 13,5%, 7,98€, 12p(+)

Ljust som en mörk rosé. Har ton av körsbär och åkerbär. Lätt sötma i anslaget. Mycket låga tanniner.
Relativt fylligt med en tydlig restsötma i eftersmaken. Publikfriande buffévin till sommarens fester.
Serveras svalt! Från W.Cape, Sydafrika

471608 Mucho Mas NV, 12,5%, 13 g/l, 9,98€/1l, 10p(-)

Namnet betyder Mycket Mer. Tyvärr är vinet mycket litet. Mörkt blålila. Doftar syltiga körsbär med
inslag av hallonsoda. Mycket lätta tanniner och tydlig fruktsötma i smak och eftersmak. Det enda som är
bra är den praktiska 1 liters plastflaskan.

422677 Pillitteri Cabernet/Merlot 2014, 13,5%, 13,90€, 15p(+)



Från Niagara Peninsula i Kanada och gjort på de ovan nämnda druvorna. I namnet Cabernet införstås
både Franc och Sauvignon. Vinet har lagrats 15 månader på franska ekfat, varav 20% var nya. Följt av 1
års lagring på flaska innan försäljning. Purpur med lite mognad i färgen. Doft av läder och fikon. Ganska
lätt anslag, men med tydlig och bra frukt och markerad längd. Serveras svalt och är ett bra all roundvin
till sommarens bufféer.

492437 Rhebokskloof Flat Rock Red 2015, 14%, 13,94€, 15p(+++)

Utsläppets Fyndvin! Kommer från Paarl i Sydafrika och gjort på Shiraz, Durif, Cabernet Sauvignon och
Mourvèdre. Mörk, blålila färg med begynnande mognad. Körsbär, plommon och mörk choklad i doften.
Fint, rent anslag med stadiga tanniner och bra fruktsyra. Tydligt, välgjort och kraftfullt. Ett riktigt bra vin
som har ryggrad att klara allt från grillen och även den påföljande osten!

497107 Richard Hamilton Colton’s GSM 2015, 14,5%, 14,24€, 14p(+)

En GSM (Grenache, Shiraz, Mourvèdre) från McLaren Vale i södra Australien. Ung blåröd färg. Lätt, lite
blygt omogen doft av svarta vinbär och ek med en kryddig ton. Mustigt och fylligt med karaktärsfulla
drag av plommon och ek. Kraftfullt grillvin som bör dekanteras någon timme före servering. Klarar
också några år i källaren.

463614 Kesselring Spätburgunder 2015, 13,5%, 4 g/l, 8,99€/0,375, 14p(-)

Pinot Noir från Pfalz i sydvästra Tyskland. Ungt blålila med en kartig körsbärston. Trevligt anslag med
fruktiga medelhöga tanniner. Välgjort och bra, om än dyrt, picknickvin till kycklingsallad med
currymajonäs. Serveras gärna lite svalt.

481077 Winelift KF Kékfrankos 2015, 13%, 16,49€, 13p(-)

Druvan heter Kékfrankos som odlas i distriktet Sopron i västra Ungern, nära gränsen till Österrike. Ljust,
ungt, blålila till färgen. Körsbär och hallon i doften. Fruktigt med mjuka tanniner. Lätt, bärigt och
körsbärstoner i avslutningen. Serveras svalt och passar till samma kyckling som ovan! Även detta är för
dyrt.

420327 Elgin Vintners Pinot Noir 2013, 14%, 21,95€, 16p(+)

Mycket välgjord Pinot från Elgin i Sydafrika. Vackert purpurröd med mognad. Fin, elegant bärig doft av
mörka körsbär. Fin frukt och utmärkt balans mellan tannin och syra. Lång och elegant avslutning!
Perfekt till höstens kommande viltstek! Prisvärt!

477797 Laudario Syrah 2012, 14,5%, 22,90€, 17p(+)

I Cortona, Toscana odlas dessa Syrah druvor. Mörkt purpurröd med en elegant ton av läder, kanel och
fikon. Fint anslag med mogna toner av kryddiga fikon och nejlika. Mycket väl balanserade och avvägda
tanniner med uttrycksfull fruktighet. Lång och kraftfull. Detta blir utmärkt till en Filetto di Romana, oxfilé
med tryffel. Prisvärt!

420437 Chronic Cellars Sofa King Bueno 2015, 14,5%, 24,84€, 15p(-)

Från Paso Robles i Kalifornien kommer detta vin gjort på Syrah, Grenache, Petit Syrah, Mourvèdre och
Tannat. Flaskan är ovanligt ful och vinet är mörkt blålila. Doftar körsbär och plommon med ett maffigt
anslag, tydliga och ganska mogna tanniner. Väl sammansatt och balanserat. Dyrt grillvin.

449288 Château Sègue Longue Monnier 2014, 13%, 49,95€/1,5l, 15p(+)

En ovanligt trevlig Bordeaux, verkligt snyggt förpackad, på magnum, avslutar månadens viner. Ung
blåröd färg med lätt kartig vinbärston. Bra anslag med höga, balanserade tanniner. Välgjort i en lätt och



tillgänglig stil. Lagra något år, eller dekantera någon timme så får ni en bra Bordeauxupplevelse. Till
lammstek, eller helstekt entrecôte med bearnaise.

Trevlig, lugn och solig sommar tillönskas våra läsare!

Kim Björkwall


