
En flicka och ett glas gott vin avhjälper all nöd.
Den som inte dricker och inte kysser, han är död.

Goethe

VINKLUBBEN: Påskviner 2021

För de av våra vinvänner i vinklubben som ännu inte valt sina påskviner
vill styrgruppen komma med några tips:

REGEL 1: Drick inte vin med äggen, ägg och vin (brännvin undantaget) går
inte ihop!

Många äter fisk på långfredagen. Till det magra fiskalternativet (abborr- och
gösfiléer, torsk mm.) väljer vi ett prisvärt vin från Niederösterreich , Bergh
Grüner Veltliner Organic 2019 (12.98 euro, 12,5% alkohol). För dem som
föredrar rött är vårt alternativ Chateau Bianca Pinot Noir 2017 ( 23.70 euro,
13 %) från Willamette River Valley i Oregon. Den här floddalen har det bästa
klimatet för Pinot Noir viner i USA.

För dem som föredrar fetare fisk med rött kött (lax, röding m.m.) föreslår vi
WaKa Sauvignon Blanc 2019 (11.99 euro, 13%), ett prisvärt vin från
Malborough, Nya Zeeland som funnit nåd inför våra provsmakares argusögon
och smak. Rött alternativ Leyda las Brisas Pinot Noir 2018 (15.98 euro,
13.5%) från Leyda Valley i Chile, en kraftigare och fruktigare Pinot Noir med
smak av björnbär och röda vinbär. Kom ihåg att Pinot Noir vinerna skall
drickas lätt avkylda (15-16 grader, ni kan t.ex. sätta flaskan i kylskåpet 30 minuter
föe användning).

Till påskalammet kanske ni vill ha ett vin från de trakter där viktiga händelser
utspelade sig vid påsktiden för ca. 2000 år sedan. De bästa vinerna i trakten finns i
dag inte i Israel utan i Libanon, men det passar ju bra för det var i Kanaans land
(som ligger i dagens Libanon) Jesus förvandlade vatten till vin. Vi har valt ett vin
från Bekaadalen och det välkända vinhuset Musar, Chateau Musar Hochar 2017
(27.95 euro, 14%). Druvor Cabernet Sauvignon, Carignan, Cinsault. Dekantering
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kan vara nödvändig.

Ett alternativt vin för påskalammet är t.ex. ett GSM vin (Grenache, Syrah,
Mourverdre) fån Rhoneområdet. Ett bra val är vår gamla favorit Côte du Rhône
GSM 2016 från E.Guigall (15.98 euro, 14%) eller Gigondas L’Hallali Grand
Reserva GSM 2017 (22.85 euro, 15%).

Pashan har blivit en populär efterrätt på påsksöndagen i Finland. Till pashan
föreslår vi alternativt Lenz Moser Prestige Trockenbeere Auslese 2017
(18.98 euro, 0.375 l, sockerhalt 170 g/l) från Burgland, Österrike eller Tre
Rose Vin Santo di Montepulciano (24.99 euro, 0375 l, sockerhalt 95 g/l)
från Italien.

OBS: Vi planerar en ny distanstasting torsdagen den 15 april. Lägg
datumet på minnet, vi återkommer med detaljerat program.

GLAD PÅSK
Styrgruppen


