
Månadens vinlåda
- Passar perfekt till säsongens mat

Har du svårt att hitta nya spännande och garanterat bra viner? 
Kanske vill du ibland ha viner från andra länder/områden än du 
är van vid? Vi har ansträngt oss lite extra för att hitta de perfekta 
vinerna till säsongens mat. I lådan hittar du sex olika viner av bästa 
kvalitet och prisvärdhet som alla är utvalda efter den säsong som 
gäller i matdiskarna. Tack vare Winefinders världsomspännande 
nätverk representerar lådans urval inte bara hög och prisvärd 
kvalitet. Du får dessutom bekanta dig med spännande viner från 
jordens alla hörn. Ett utmärkt tillfälle att ibland lära känna nya smaker, 
ibland kanske från regioner du knappt hört talas om.



Galhaud, Grenache Noir Vieilles Vignes 2012
Cote de Catalans, Frankrike

TASTING NOTE
Stor, eldig och koncentrarad doft med inslag av 
mörka bär och kryddor. Smaken är rik och kraftig 
med inslag av läder, örter och kryddig frukt. 
Mycket lång och intensiv eftersmak.

VINET
Grenache är druvan bakom, blnad andra, 
vinerna från Châteauneuf-du-Pape och 
Spaniens Priorat. Druvan har ett tunt skal, 
vilket gör att vinet sällan är mörkt. Vin på 
grenache har ofta en rik, varm, kryddig doft och 
sammetslen smak, men förlorar all sin karaktär, 
om avkastningen stiger. Det här vinet görs på 40 
till 60 år gamla vinstockar från Maury vid floden 
Agly vid foten av Pyrenéerna. Avkastningen 
är endast 30 hektoliter/hektar, hälften av vad 
många i regionen tar ut. Hälften av musten får 
en extremt lång och sval jäsning medan resten 
jäses vid 27-29°C. Vinet varken klaras eller filtreras 
före buteljering.

DRUVA100% grenache.

LAGRINGSHORISONT 2013-2025. Vinet kan drickas 
redan nu men vinner på en tids lagring.

PRODUCENTEN
Jean-Francois Galhaud bor i det gamla 
familjeslottet i mitten av St Emilion, i Bordeaux, 
men har också en egendom i Languedoc där 
han också gör vin. Druvorna till vinet växer med 
vid floden Agly på skifferterrasserna i Maury 
vid foten av Pyrenéerna. Klimatet är varmt, 
men med kalla nätter. Druvorna får hänga på 
vinstockarna långt in i oktober innan plockarna 
börja skörda de små torkade druvorna.

VINET OCH MATEN
Vinet passar bra till smakrika rätter av mörkt kött.

Ett av de mest hyllade vinerna från Côte de Catalans!

BJÖRNSTIERNE ANTONSON
THE RICHARD JUHLIN CHAMPAGNE CLUB
Vad skall man kalla denna vinstilen? Sydfransk 
Amarone … eller extremt kraftfull Châteauneuf-du-
pâpe? Ett otroligt häftigt vin som jag inte provat på 
nästan tio år, men oj vad glad jag blev över denna 
Vieilles Vignes från Côte de Catalans. Våga prova 
detta intensiva vin till en bit premiumchoklad från 
Chocovic, Amedeï eller Muichel Cluzel.

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2012

Druva:  Grenache / Garnacha

Alkohol:  15

Volym:  750 

Fyllighet Sötma Fruktsyra

75 SEK/flaska



Tenuta San Leonardo,
Terre di San Leonardo 2009
Alto-Adige, Italien

VINET
Medan Toscana får all uppmärksamhet för italienska 
cabernet- och merlot-baserade viner har San 
Leonardo alltid tillhört en av mina favoriter. De är 
slanka och har all den elegans som Bordeaux ibland 
verkar ha glömt bort.

PRODUCENT
Tenuta San Leonardo beskrivs av Gambero Rosso som 
en av de "femtio vingårdar som förändrade Italien". 
Producenten ligger halvvägs mellan Verona och 
Trento med Dolomiterna, med sitt hisnande landskap, 
som en imponerande bakgrund. De kärleksfullt skötta 
300 hektaren inkluderar välklippta gräsmattor, parker, 
en fantastisk villa, ett museum, den ursprungliga 
romerska vägen till Österrike och en källare som 
kan konkurrera med vilket bordeauxslott som helst. 
Jämförelserna med Bordeaux slutar inte där, vinet kan 
lätt jämföras med en Cru Classé från vänstra stranden.

Utvalt av Arvid Rosengren

ARVID ROSENGREN
Terre di San Leonardo är egendomens andravin 
som görs på druvor från något yngre vinrankor. 
Här blandas cabernet sauvignon och merlot 
i lika proportioner. Merparten lagras på stora 
slavonska fat och 20 % på franska barriquer. 
Smaken har klassiska toner av cassis, plommon, 
kanel och en rank örtighet. Mer Bordeaux än 
Bordeaux!

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2009

Druva:  Cabernet Sauvignon, Merlot

Alkohol:  13

Volym:  750 

Fyllighet Sötma Fruktsyra

169 SEK/flaska



Gerard Bertrand,
Domaine Villemajou Rouge 2011
Corbieres, Frankrike

TASTING NOTE
Drygt medefylligt vin med mycket värme i frukten. 
Fin balans mellan syra och sötma från den mogna 
frukten. Smaken är redan ganska öppen med 
mörka bär, toner av choklad och lakrits.

VINET
Druvor grenache 30%, syrah 20%, carignan 40% 
och mourvedre 10%

Lagringshorisont 2014-2018

PRODUCENTEN
Södra Frankrike har ofta beskrivits som Frankrikes 
svar på Kalifornien. I detta sammanhang är 
jämförelsen enbart baserad på värmen. För varmt 
är det, på senare år för varmt. Man saknar vatten 
och detta innebär att vinstockarna lider av törst. 
De producerar få druvor med lägre avkastning 
som följd vilket ger koncentrerade, nästan svarta 
viner. Här lever och verkar Gérard Bertrand. Han 
var tidigare känd och älskad i Frankrike som 
rugbyspelare men, efter en lång och framgångsrik 
karriär, lade han rugbyskorna på hyllan och 
1992 tog han över ledningen av sin fars vingård, 
Domaine de Villemajou.
Efter övertagandet har Gérard Bertrand investerat 
i fler vinodlingar, fördelade på regioner som 
Corbières, Minervois och Coteaux de Languedoc, 
och förfogar nu över 470 hektar vinmark. Han har 
också inlett ett samarbete med 40 andra lokala 
odlare som säljer sina druvor till honom. Hans viner 
finns listade på en stor del av Frankrikes tre-stjärniga 
restauranger.

Sydfransk värme

Wine Spectator
90p Outstanding!
Richly spiced notes of dark plum, dark currant and 
chocolate are pure and powerfully tannic, showing 
a juicy acidity. Features a mincemeat accent 
midpalate, with a long, ripe and decadent finish. 
Drink now through 2017.

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2011

Druva:  Syrah / Shiraz, Grenache / Garnacha,  

  Carignan, Mourvèdre 

Alkohol:  14,5

Volym:  750 

Fyllighet Strävhet Fruktsyra

149 SEK/flaska



Badenhorst Family Wines, Secateurs Red 2011
Swartland Area - Coastal Region, Sydafrika

TASTING NOTE
Doften är stor och fruktig med inslag av röda bär 
och örter. Smaken är medelfyllig med bra frukt, 
mjuka tanniner och toner av peppar och mogna 
bär.

VINET
Secateurs, vinet som lånar sitt namn av den 
"sax" man beskär vinrankorna med, görs på en 
druvblandning som varierar från år till år. Druvorna 
tas från 40 år gamla bush vines som ger liten men 
koncentrerad skörd. Druvorna skördas för hand, 
krossas och tippas ner i öppna jäskar av cement. 
Här får vinet vildjäsa i två veckor och fottrampas 
två gånger om dagen under denna tid. Vinet dras 
sedan över till gamla ekfat och tankar av cement 
där det får vila i 12 månader inna det buteljeras.

DRUVOR Cinsault, shiraz, grenache, mourvedre 
och pinotage.

LAGRINGSHORISONT 2014-2015. Vinet är 
drickfärdigt men tål att sparas en tid.

PRODUCENTEN
Adi Badenhorst startade sin karriär på det berömda 
vinhuset Rustenberg där han var chefsvinmakare 
i många år. Sedan 2007 ägnar han sig dock åt 
Badenhorst Family Wines på heltid. Gården Adi 
hade köpt var en gammal sliten farm med en 
udda samling druvstockar som var gamla med 
sydafrikanska mått mätt. Här, i det karga och 
varma Swaartland, växer bl a grenacherankor 
som planterades redan 1951. Förutom grenache 
finns även syrah, cinsault, cabernet sauvignon, 
colombard, fernão pires, verdelho, palomino, 
muscat och några till enstaka stockar av udda 
druvsorter på gården.

VINET OCH MATEN
Vinet passar bra till smakrika rätter av ljust kött och 
fågel eller till nötkött.

Fottrampat från Badenhorst!

The Wine Advocat
91p Outstanding!
The 2011 Secateurs Red Blend has light raspberry, 
briary and tertiary scented bouquet that is 
vibrant and demonstrates wonderful clarity. 
The palate is medium-bodied with fresh, ripe 
redcurrant and wild strawberry fruit. It is very 
pure with supple tannins and a refined, natural 
finish. This is beautifully crafted courtesy of the 
inimitable Mr. Badenhorst. Drink now-2015.

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2011

Druva:  Syrah / Shiraz, Grenache /  

  Garnacha, Mourvèdre, Cinsaut  

  / Cinsault, Pinotage

Alkohol:  14,5

Volym:  750 

Fyllighet Sötma Fruktsyra

131 SEK/flaska



Tenuta La Poderina, Brunello di Montalcino 2008
Toscana, Italien

TASTING NOTE
Doften är stor och bärig med inslag av blåbär, 
körsbär, hallon och torkade rosor. Smaken är fyllig 
med kompakt frukt och markerad syra. Här finns 
lager på lager av mogen mörk frukt i en fyllig och 
mycket balanserad stil. Lång fruktdriven eftersmak.

VINET
Vinet görs på druvsorten sangiovese, eller "brunello" 
som den kallas här. Druvan är en klon av den 
klassiska chianti-druvan. Brunello utvecklades 
på 1800-talet av producenten Biondi-Santi, som 
troligen gjorde mer än någon annan för att göra 
brunello di montalcino till ett av Italiens dyraste 
viner. Vinet har vilat i två år på fat.

DRUVOR 100% sangiovese (brunello)

LAGRINGSHORISONT 2014-2023. Vinet kan drickas 
redan nu men vinner på en tids ytterligare lagring.

PRODUCENTEN
Italiens dyraste vin växer på kullarna runt den 
vackra gamla staden Montalcino, cirka två 
timmars bilresa söder om Florens. Denna vingård 
omfattar 20 hektar vinodlingar, från hjärtat av 
området mellan producenterna Mastrojanni och 
Biondi-Santi, med Castelnuovo dellAbate, stadens 
mest berömda kyrka, som närmaste granne. 
Denna del av Montalcino anses vara den bästa 
för brunello vilket Poderina mer än väl bevisat. 
Vingården köptes 1988 av egendomen del Cerro 
i Montepulciano och vinet produceras av ett 
vinmakarteam under överinseende av Riccardo 
Cottarella. Källaren är mycket välutrustad med nya 
ekfat där vinet lagras. Man producerar fyra viner 
på 100% sangiovese och produktionen är mycket 
liten, endast 50 000 flaskor lämnar La Poderina varje 
år.

VINET OCH MATEN
Vinet passar bra till smakrika rätter av fläsk, lamm 
och fågel samt till nötkött och vilt.

Wine Enthusiast
93p
La Poderina is a beautiful, well-managed estate that 
playfully straddles both a traditional and modern approach 
to Brunello. Thick black fruit aromas and tangy spice give 
the wine a soft and opulent first impression. But the firm 
tannins and bright acidity remind you of its deep Tuscan 
roots.

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2008

Druva:  Sangiovese

Alkohol:  14

Volym:  750 

Fyllighet Strävhet Fruktsyra

281 SEK/flaska

Sangiovese blir brunello i Montalcino!



Produttori del Barbaresco, Barbaresco 2009
Piemonte, Italien

TASTING NOTE
Doften är mycket stor och rik med inslag av 
viol, hallon och läder. Smaken är medelfyllig 
med mogen frukt, markerade tanniner och 
tiner av läder, lakrits, torkade rosor och kryddor. 
Eftersmaken är mycket lång och balanserad.

VINET
DRUVOR 100% nebbiolo

LAGRINGSHORISONT 2014-2022. Vinet kan drickas 
redan nu men vinner på en tids ytterligare 
lagring.

 

PRODUCENT
Produttori del Barbaresco grundades som 
ett kooperativ 1894 av Domizio Cavazza. 
Han var bosatt i Barbaresco och rektor för 
Scuola Practica di Viticoltura Enologia i Alba. 
Koopertaivet upplöstes under under fascisttiden 
och kriget men 1958 började Produttori del 
Barbaresco att producera vin igen med nitton 
odlare som medlemmar. Idag beståra man av 
drygt femtio odlare som tillsammans äger cirka 
100 hektar vinodlingar i området. Produktionen 
omfattar omkring 420 000 flaskor per år, bland 
annat gör man sju olika vingårdsbetecknade 
viner; Asili, Rabajà, Pora, Montestefano, Ovello, 
Pajé, Montefico, Mocagatta och Rio Sordo.

VINET OCH MATEN
Vinet passar bra till kraftiga, gärna feta, rätter av 
nötkött, vilt eller lamm, gärna med svamp som 
tillbehör.

Barbaresco i klassisk stil!

WINE SPECTATOR
93P OUTSTANDING!
Bright cherry, strawberry, floral, licorice and herbal 
aromas and flavors highlight this fragrant, elegant 
red. Silky and pure, with fine, ripe tannins for 
support. 

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2009

Druva:  Nebbiolo

Alkohol:  14

Volym:  750 

176 SEK/flaska

Fyllighet Strävhet Fruktsyra


