
Vinspalten 5/2020

Julen står för dörren och till den välkomnar vi ett antal riktigt fina och prisvänliga
alternativ! (Se sammanfattningen nedan för mer utförlig information!)

Ett rosa bubbel är trevligt att inleda festen med. Ett bra alternativ är Codorníu
Clàsico Seco Rosé, gjord på druvorna Monastrell och Garnacha. En julig, halvtorr
rosé cava med mycket karaktär. Laxrosa till färgen med en trevlig doft av röda vinbär
och hallon. En fyllig, matig och smakrik Cava med fräsch avslutning som passar
både som välkomstdrink och till julbordets fisk och kalkon. Kostar 10,88 euro och får
betyget väl prisvärt! Finns också på halv flaska för 6,99 euro.

Nästa vita vin har det passande namnet Christmas Riesling 2018, gjort av den
välrenommerade firman Dr. Pauly-Bergweiler i Moseldalen. Doftar rent av citrus,
röda äpplen och med en tydlig mineralton. Mycket angenämnt med mycket frukt, hög
syra och en tilltalande äpplig fruktsötma i avlsutningen. Passar riktigt bra som ett
välkomstvin och klarar även de första smårätterna på julbordet. Då det bara kostar
9,98 euro får vinet betyget FYND!

Till julens röda utnämns Jonty’s Ducks Red 2014. Kommer från distriktet Paarl i
Sydafrika och gjort på druvorna Syrah, Cabernet Sauvignon, Merlot, Cabernet Franc
och en dos Malbec. Druvorna är ekologiskt odlade och vinet klassas dessutom som
veganskt, vilket innebär att man inte använt ägg vid filtrering, eller andra tillsatser
från djurriket. Vidare benämns det som ”slow made wine” då man inte påskyndat
tillverkningen utan låtit det vila 14 månader på ekfat samt därefter länge på flaska
tills det nått full mognad. Mörk, tät purpur och en härlig doft av svarta körsbär, lakrits
och chokladdoppade kaffebönor. Fylligt och balanserat  med mogna tanniner och
koncentrerad frukt i den långa avslutningen. Ett verkligt välgjort vin som passar till
det mesta. Kostar 15 euro och får ett väl prisvärt betyg.

När barnbarnen lagt sig och tomten fått byta om är han värd ett glas Port! Graham’s
Late Bottled Vintage från 2014 är väldigt bra! Mörkt, tätt och varmt med en fyllig
sötma och en djup och lång avslutning! Ljuvligt med en lagrad Cheddar och en näve
valnötter! Säljs i en fin presentförpackning så den passar utmärkt som julgåva. Väl
prisvärd dessutom!

En Glögg hör också julen till och i år fastnar jag för Juhla Jubileumsglögg. Den är lite
ovanlig då den är bärnstensfärgad, inte så söt och har en stringent fyllighet tack vare
sina 20% alkohol och då den kryddats med brandy. Således behöver den inte
spetsas, men kan spädas ut med en alkholfri variant, för de tomtar som kör.

Skål och God Jul!



Kim Björkwall.

.

Sammanfattning
346457 Juhla Glögi, 12,69€, 20%, 130 g socker/l, 15p(++)
528597 Codorníu Clàsico Seco Rosé, 10,88€, 11,5%, 20 g/l, 14p(++)
587887 Christmas Riesling 2018, 9,98€, 12%, 3 g/l, 15p(+++)
491867 Avondale Jonty’s Ducks Pekin Red 2014, 14,99€, 14%, 17p(++)
399609 Graham’s Late Bottled Vintage Port 2014, 22,69€, 20%, 110 g/l, 17p(++)


