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Om Vinerna vi skulle avnjutit på Vinklubben den 27.11.2020 

Det har framkommit önskemål om att vi skulle publicera lite om vinerna som skulle ha 

druckits på Brage den 27.11. Här följer vinerna med några kommentarer; 

 

Välkomstbubbel;  

Jean Pierre Classique Dry (Australien) 9,98€ - Ett riktigt bra och billigt bubbel gjort på 

Pinot Noir och Chardonnay. Ren doft av mogna päron och citrus. Bra mousse, halvtorrt 

med bra syra och fruktighet och en angenäm fruktsötma i avslutningen. Bra 

mingel/mottagningsbubbel för en billig peng!  Mycket väl prisvärt! 14p(++). (11%, 20 g 

socker/l, 6 g syror/l). Normalsortiment.  

 

 

Provningsviner 

Vita   

1. Dürnberg Grüner Veltliner Classic 2019 (Niederösterreich) 9,98€ - Ren 

doft av krusbär och citrus. Torrt med med mycket fin syra och fyllig frukt. 

Fin avslutning med en lätt och trivsam restsötma. Lång och syrlig 

avslutning med karaktär. Bra och välgjort Fyndvin! 14p (+++).. (12,5%, 4 g 

socker/l, 5,4 g syror/l) Normalsortiment. 

 

2. Zuccardi Los Olivos Semillon Torrontes 2019 (Mendoza Argentina) 

16,99€ - Familia Zuccardi fick i år första plats i utnämningen om  World’s 

50 Best Vineyards! Blekt halmgul med en väbalanserad, lätt ekad doft 

med toner av vanilj, mogen ananas och persika. Torr, fruktig med utmärkt 

koncentration och hög, fin syra med en lång, angenäm eftersmak. 

Balanserat, välgjort och väl prisvärt! 16p(++). (13,5%, 6,4 g syror/l). 

Normalsortiment.  

 

3. Stellenrust 54 year old Vines Barrel fermented Chenin Blanc 2019 

(Coastal Region, S.Afrika)  19,98€ - Detta väldigt ovanliga och mycket 

karaktärsfulla vin har legat 9 månader på franska och ungerska ekfat. 

Halmgult med blommiga och ekiga toner, vilket gjorde att jag först trodde 

det var en Chardonnay. Bra syra, höga, men väl integrerade ektoner och 

massor med smak som ligger kvar länge. Väldigt intressant. Passar t.ex. 

till en smörstekt gös med kantarellsås. 16p(++). Specialsortiment. 
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Röda. 

 

1. Dezzani Albarossa 2018 (Piemonti, Italien) 12,48€ - Albarossa är en 

korsning mellan Barbera och Chatus och som odlas endast i Piemonte. 

Ungt blårött med en mycket fruktig och djupt druvig doft. Hög fruktsyra och 

tanniner med utmärkt koncentration i en välgjord fruktdriven stil. Mycket 

intressant och gott. Passar väl till antipasti, eller pasta med en 

tomat/basilika sås och mycket parmesan! FYND! 16p(+++). 

Normalsortimen 

 

2. Neethlingshof The Owl Post Pinotage 2018 (Coastal Region, S.Afrika) 

24,87€ - Ett så kallat Single Vineyard vin vilket innebär att druvorna 

kommer från en enda vingård. En tilltalande ren doft av viol, kaffe och 

mörk choklad. Koncentrerad frukt, bra tanniner i en mycket fruktdriven stil. 

En väldigt välgjord Pinotage av hög klass! Mycket gott och väl prisvärt! 

17p(+) Specialsortiment 

 

3. Dal Cero Amarone della Valpolicella 2013 (Veneto, Italien) 39,89€ -  

Tät, mörk purpur med viss mognad. Stor doft av plommon, ek, nejlika, viol, 

och mörka chokladkex. Imponerande brett anslag med hög fruktsötma och 

stor koncentration. Mycket fruktdriven med en lång och intensiv eftersmak 

som visar tydligt närvarande tanniner och hög fruktsyra i strålande balans. 

Ljuvligt god och mycket väl prisvärd!! 19p(++). (16%, 5 g socker/l, 6,6 g 

syror/l). Specialsortiment. (Har fått 92p/100 av Decanter och 94p/100 av 

James Suckling). 

Till maten 

Caravan Durif 2018 (Australien) 11,98€ - Gjort på 100% Petit Syrah, 

vilket är en korsning av Syrah och den ovanliga Peloursin. Mannen bakom 

denna korsning hette Francois Durif, därav namnet på detta vin. Det har 

vilat 10 månader på fat av fransk och amerikansk ek. Mycket tätt, mycket 

mörkt med en blåsvart kant, som för tankarna till ett fatprov från en 

Bordeaux av bästa märke. Ung, ren och klassig doft av mogna svarta 

körsbär, plommon, ek, nejlika och svart peppar samt en liten ton av mörk 

choklad. Mycket koncentrerad frukt med höga tanniner och en lång, 

intensiv eftersmak. Karaktärsfullt, yppigt och välgjort. Passar till Älggryta 

eller starka ostar. Utan tvekan det mest prisvärda röda vin i Alkos 

sortiment just nu. Ett veritabelt FYND! 17p(+++)! Normalsortiment. Bör 

dekanteras (vinet är ofiltrerat) och kan lagras i 2-4 år. 


