
Vintips inför hösten

Bubbel

- Stefan Winter Riesling Brut 2018 (Rheinhessen, Tyskland) 14,89€ - Ljust gul
med en ren och trevlig doft av melon och gröna päron. Torr, bra karaktär, hög
syra, fin mousse och bra längd med viss attraktiv restsötma i avslutningen. Bra
apéritif- och mingelbubbel.  Prisvärt. 14p(+). Normalsortiment.

Vita

- Valcatrina 2019 (Alentejo, Portugal) 10,98€ / 1 liter - Från välkända firman
Santos Lima i Alentejo i centrala Portugal kommer detta friska och fräscha vin.
Torrt, med hög syra och bra, ren frukt. Ett enkelt, men riktigt bra vin som blivit
sommarens husvita! Passar till det mesta, eller bara som det är. Praktisk och lätt
plastflaska. Mycket väl prisvärt! 13p(++). Normalsortiment.

- Saxenburg Private Collection Sauvignon Blanc 2019 (Coastal Region,
S.Afrika) 18,99€ - Tydlig, öppen och mycket aromatisk doft av fläder och nässlor.
Mycket torr och med mycket karaktär. Lång eftersmak med en positiv beska i
avslutningen. Till en matig sallad med grillad getost, toppad med ringlad honung.
Väldigt gott och mycket väl prisvärt! 16p(++). Specialsortiment.

- Footmark Organic Chardonnay 2019 (La Mancha, Spanien) 8,99€ - Lite blyg
doft av citrus, gräs och vattenmelon. Torrt, relativt fylligt med hög syra och bra
karaktär. Fruktdriven och välgjord, oekad, biodynamisk chardonnay. FYND!
14p(+++)! Normalsortiment.

- Humo Blanco Edicion Limitada Sauvignon Blanc 2019 (Rapel, Chile) 15,99€
Torrt, hög syra med en doft av vinbärsblad, nässlor och tropisk frukt. Balanserat
med lång eftersmak. Välgjort och gott! Mer än prisvärt! 15p(++) Specialsortiment.

- Fontanelle Chardonnay 2018 (Toscana, Italien) 19,98€ - Rökiga toner med
inslag av maskros. Rent anslag, hög syra, ekig och välbalanserad. Legat 7
månader på ek. Strukturerat och välgjort vin med hög personlighetsfaktor! Till
t.ex. smörstekt gös. Prisvärt! 16p(+). Normalsortiment.

- Lágrima de Vitalis Albarín 2019 (León, Spanien) 14,98€ - Albarín Blanco är en
mycket ovanlig och gammal druva som återfanns i León på 1990-talet, varifrån
den har sitt ursprung och där den vuxit under århundraden. Vinet doftar
frukcocktail som ananas, persika och lite gurka. Smakrikt och intressant med en



högt klingande syra och lång syrlig avslutning med en lätt restsötma. Perfekt till
kräftor och räkor. Riktigt bra! Mycket väl prisvärt! 16p(++). Specialsortiment.

- Fernand Engel Pinot Gris Terres Rouges Organic 2018 (Alsace, Frankrike)
16,99€ - Lite blyg doft av citrus och hallonkarameller. Lätt sötma i anslaget, hög
syra och bra fruktkoncentration. Smakrikt och fylligt med en lätt sötma i
avslutningen (5 g socker/l). Prova till chilimarinerade räkor! Mycket väl prisvärt!
15p(++). Specialsortiment.

- 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.

Röda

- 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.

- Fairview Stellenbosch Cabernet Sauvignon 2017 (Coastal Region, S.Afrika)
20€ - Har legat 18 månader på fat av fransk och amerikansk ek, varav 20% var
nya. Ett högklassigt, välgjort vin som doftar svart vinbärs gelé med tydliga
ektoner. Höga tanniner, bra koncentration och frukt med en tanninstinn och  lång
eftersmak. Utmärkt till helstekt Entrecôte med rostad potatis och bearnise. Bör
dekanteras och bör lagras 2-5 år. Mycket väl prisvärt! 17p(++). Specialsortiment.

- 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.



- T.H. Cabernet Franc 2015 (Maipo, Chile) 19,98€ - En blanding av Cabernet
Franc och Merlot som fått ligga hela 16 månader på ekfat. Tätt och mörkt med
mångfacetterade dofter av kryddor, svarta vinbär, mörk choklad och ek. Mogna
höga tanniner, fin frukt och bra balans och lång avslutning. Tillgängligt och
välgjort! Väl prisvärt! 16p(+) Specialsortiment.

- 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(+++). Normalsortiment.

Portvin

- Pocas 30 year Old Tawny Port (Portugal) 32,70€ / 0,375l - Kastanjebrunt med
en stor doft av fikon, nötter och pomerans. Sött och mäktigt med en lång
eftersmak! Prisvärt! 18p(+) Specialsortiment.

- Sandeman Vau Vintage 1999 (Portugal) 35,90€ - Vackert tegelrött  med en stor
doft av dadlar, torkade aprikoser och svarta körsbär. Ett portvin i perfekt balans
och med en enastående lång eftersmak! Ljuvligt och mycket väl prisvärt!
18p(++). Specialsortiment. Noterbart är att denna Vintage Port är på HEL flaska!

- Portvin, både Tawny och Vintage, passar bäst till starka ostar. Gärna en
långlagrad Cheddar tillsammans med valnötter, eller bara som det är! Högst
njutbart och något som varje älskare av vin måste unna sig!

Tack Trolle för din insats!

Kim i Helsingfors,.september, 2020.


