
Månadens viner september 2019
Några bra, några riktigt bra och ett FYND i september månads första nyhetsutsläpp.

Vita viner – normalsortiment. Normalsortiment innbär att vinerna finns på de flesta
butiker, eller kan beställas.

590897 Running Duck Sauvignon Blanc 2019, 9,98€, 13%, 13p(++)

Det första vita vinet kommer från the Coastal Region i Sydafrika och är gjort på enbart
Sauvignon Blanc druvan. Det är helt rent och doftar friskt av krusbär, fläder och
rabarber. Vinet är helt torrt, har mycket hög syra och en fräscht fruktig avslutning. Väl
prisvärt!

533737 Petric Urban White Nature 2016, 19,89€, 13%, 9p(---)

Detta vin tog jag med för att avskräcka! Det är ett s.k. Naturvin, gjort helt utan tillsatser
och ekologiskt odlat. Tyvärr så är det stor flaskvariation på dessa Naturviner och denna
var undermålig. Lätt grumlig med lite aprikosrosa färgton och med en doft av billig
parfym och aceton. När det sedan smakar som det luktar så blir betyget som ovan!.

Vita viner - Special parti. Innebär att vinerna importerats i begränsad mängd och ofta
finns enbart på beställning. Kontrollera alltid tillgången i din butik!

596107 Dautel Riesling 2018, 14,99€, 12%, 7 g/l, 16p(+)

Denna Riesling kommer från Württemberg i Tyskland och är ekologiskt odlat. Ljust
halmgult med gröna toner. Dofter av citrus och torrt gräs, med mycket hög stringent
syra och fin frukt, allt med tydlig Riesling karaktär och med en fint fruktig avslutning med
liten restsötma. Gott och prisvärt! (God tillgång i utvalda butiker. Kontrollera på nätet!)

577797 Böhme & Töchter Freyburger Schweigenberg Riesling 2017, 19,95€, 13%,
6 g/l, 17p(+)

Detta vin kommer från östra Tyskland och distriktet Saale und Unstrut, är vackert ljust
halmgult och har en doft av honung och persika. Torrt, fint och rent anslag med djup
frukt, mycket hög syra och bra koncentration. Välgjort och prisvärt! (God tillgång i
utvalda butiker. Kontrollera på nätet!)

Röda viner - Normalsortiment

429797 Marqués de Cáceres Vino Ecológico 2018, 12,45€, 14,5%, 14p(+)

Detta vin från Rioja är ekologiskt och veganskt odlat och har inte lagrats på ek! Ung
blåröd färg med en doft av blåbär, körsbär och mogna jordgubbar. Fruktsötma i



anslaget som koncentrerad körsbärssaft. Bra tanniner och hygglig längd gör det
prisvärt.

481407 Pinha Ribeira Santo Reserva 2016, 11,40€, 13,5%, 15p(+++)

Detta riktigt trevliga vin kommer från Däo distriktet i Portugal. Tät, ung, blåröd purpur
med en ren och fin doft an mogna körsbär, plommon och en lätt ekton. Fint anslag och
fruktkoncentration med väl sammansatta tanniner. Mycket väl balanserat och med en
fruktig avslutning. Jag (och många med mig) har länge gjort reklam för Quinta Das
Setencostas som kostar just under 10€. Det här är på alla plan snäppet bättre och har
kvaliteter som annars finns i betydligt dyrare viner. Det är därför ett FYND! God tillgång,
men kontollera med din lokala butik!

Röda viner - Special parti av Barolo - de två bästa är;

466297 Bava Barolo di Castiglione Falletto 2010, 39,90€, 13,5%, 1 g/l, 17p(+)

Barbaresco- och Baroloviner gör man på druvan Nebbiolo där ’nebbio’ betyder dimma.
På dessa ofantligt vackra dimhöljda kullar i Piemonte, i Italiens nordvästra hörn, görs
två av världens mest lagringsdugliga viner. Undertecknad har avnjutit många fantastiska
viner från både Barolo och Barbaresco från 1940- och 1950-talen. Därför är det lite
speciellt att få berätta om några Barolo viner som är ovanligt tillgängliga. Den första är 9
år gammal, men kan lagras ytterligare i 10 år, minst! Ljust purpurröd med tydlig mognad
och dofter av viol, mogna svarta körsbär och plommon. Mycket fint anslag med mogen
frukt, vänliga, men tydliga, tanniner och en lång fruktstinn avslutning! Dyrt, men prisvärt!
Finns endast  i utvalda butiker så kontrollera tillgången på nätet!

465567 Fabio Oberto Barolo Riserva 2006, 41,25€, 14%, 18p(+)

Det andra är 4 år äldre och visar upp en tydlig mognad i den vackra purpurröda färgen.
Doftar svarta körsbär, skogsbär, plommon och toner av gammal ek från den 20
månader långa ekfatslagringen. Fylligt och fruktigt anslag med bra koncentration.
Mogen fruktigt med fruktsyror och tanniner i härlig balans. Mycket lång och angenäm
avslutning! Prisvärt! Finns endast  i utvalda butiker så kontrollera tillgången på nätet!

Portviner - tre olika

374017 Quinta de la Rosa LBV Port 2015, 29,90€, 19,5%, 110 g socker/l, 15p(++)

Den första är en så kallad Late Bottled Vintage, vilket innebär en årgångsport som fått
ligga längre på fat än en Vintage Port. Den har en ungdomligt kartig doft av
plommonsylt och svarta, mogna körsbär. Bra karaktär med koncentrerad frukt, fina
tanniner och balanserad avslutning. Gott, tillgängligt och väl prisvärt!



303477 Warre´s Quinta da Cavadinha Vintage Port 2004, 39,98€, 20%, 110 g/l,
18p(++)

Tät och mörk med dofter av mogna svarta körsbär, plommon och fikonsylt. Tillgängligt
och fint anslag med en djup koncentration av frukt, fruktsyra och tanniner i härlig balans!
En drickfärdig Vintage Port som kan lagras i många, många år!

313267 Porto Kopke Colheita 1979, 99,00€, 20%, 130 g/l, 19p(+)

Den sista är en årgångsbestämd Tawny Port med en vacker bärnstensfärg från den 8 år
långa lagringen innan buteljering. Doftar först  lite eteriskt av apelsinskal, vilket dock
försvinner. Därefter kommer dofter av ljus choklad, fikonsylt och svarta bär. Ljuvlig
koncentration och balans gör detta vin farligt gott och är trots sin prislapp prisvärt! Alla
portviner finns endast  i utvalda butiker så kontrollera tillgången på nätet!

Helsingfors i september, 2019

Kim Björkwall.


