
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.



Escorihuela Gascon, Inspiration 2011
Mendoza, Argentina

TASTING NOTE
Doften är stor och varm med inslag av mörka 
bär. Smaken är mjuk och fyllig med bra frukt och 
lång, elegant eftersmak med bra syror och inslag 
av mineral.

VINET
Druvorna till vinet kommer från Alto Agrelo som 
ligger på en höjd av 950 meter över havet. 
I vingårdarna odlas, förutom malbec, även 
cabernet sauvignon, merlot, chardonnay, syrah 
och viognier.

DRUVOR 100% malbec

LAGRINGSHORISONT 2013-2015. Vinet är 
drickfärdigt.

PRODUCENTEN
Det var Miguel Escorihuela Gascón som 
grundade detta företag 1884, i hjärtat av 
Mendoza, vid foten av Anderna i Argentina. Han 
var en ung invadrare från Spanien som köpte 
några hektar mark i Mendoza. Don Miguels 
familj drev firman fram till 1993 då den köptes av 
Nicolas Catena som driver den än idag.

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

Elegant och fyllig svalklimats-malbec från Argentina.

OLDENBURGS VINGUIDE
15P/20
Ung och fräsch Malbec, nästan slank och i alla fall 
lätt mineralisk. Syran är mer markerad än fetma 
och sötma, vilket ger kraft och karaktär.

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2011

Druva:  Malbec

Alkohol:  13,7

Volym:  750 

Fyllighet Sötma Fruktsyra

82 SEK/flaska



Catena, Alamos Cabernet Sauvignon 2011
Mendoza, Argentina

TASTING NOTE
Doften är stor och fruktig med inslag av ek, blåbär och 
svarta och röda vinbär. Smaken är ganska fyllig med 
markerade men mogna tanniner, balanserade syror 
och toner av mörka bär, ceder och läder.

VINET
Vinet har lagrats en tid på fat av fransk och 
amerikansk ek.

DRUVOR 85% cabernet sauvignon, 10% malbec och 
5% cabernet franc.

LAGRINGSHORISONT 2014-2017. Vinet kan drickas nu 
men vinner något på en tids ytterligare lagring.

PRODUCENT
Familjen Catena kom till Argentina från Italien 1898 
och Nicola Catena planterade sina första druvor, 
malbec, 1902. Familjeföretaget har sedan dess vuxit 
till att bli en av Argentinas största vinfirmor, utan att 
för den sakens skull, tumma på kvaliteten. Sonsonen, 
Nicolàs, övertog förvaltningen i mitten av 1960-talet. 
Vid den här tiden producerande vingårdarna stora 
mängder vin till den inhemska marknaden men de 
kommande två decennierna kom man att fokusera 
på den växande exportmarknaden. Nicolás, som 
också undervisade i nationalekonomi, reste ofta till 
Berkeley University i Kalifornien, där han gästföreläste. 
Talrika besök också i Napa Valleys vingårdar 
inspirerade honom att försöka odla lika bra, om 
inte bättre vinstockar, i det argentinska höglandet i 
Mendoza. Resultaten lät inte vänta på sig. Idag räknas 
Catena som en av de allra bästa producenterna i 
Argentina.

VINET OCH MATEN
Vinet passar bra till smakrika rätter av kyckling eller 
fläsk samt till nötkött och vilt.

Catena - en av de bästa i Argentina!

BJÖRNSTIERNE ANTONSON
THE RICHARD JUHLIN CHAMPAGNE CLUB
The 2011 Alamos Cabernet Sauvignon is aged 
in the same manner as the Chardonnay. It has 
an attractive bouquet of red currant, blackberry 
and cassis that is well-defined. The palate is 
medium-bodied with grainy tannins on the entry. 
This is a more reserved take on Cabernet with an 
Old World sensibility, but it has superb earthiness 
and an almost Bordeaux-like classicism on the 
finish. This is excellent. Drink now-2017.

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2011

Druva:  Cabernet Sauvignon, 

  Cabernet Franc, Malbec

Alkohol:  14

Volym:  750 

Fyllighet Sötma Fruktsyra

87 SEK/flaska



Alvaro Palacios, Petalos del Bierzo 2011
Bierzo, Spanien

TASTING NOTE
Doften är mycket ung med inslag av mörka och 
röda bär, körvel, vanilj och fat i kryddig stil. Smaken 
är rik men knuten med toner av mogna mörka bär, 
fat, vanilj och körvel. Lång och komplex eftersmak.

VINET
Bierzo har ett unikt mikroklimat som är milt och 
tempererat. Detta beroende på att Bierzo ligger i 
en dalgång som påverkas av närheten till Atlanten, 
man får varma somrar och kalla vintrar. Jordmånen 
i bergsregionen är en blandning av kvarts och 
skiffer. Markerna längs dalgångarna är ofta fuktiga 
något syrliga och kalkfattiga vilket är vanligt i 
fuktiga områden.

LAGRINGHORISONT 2014-2019

PRODUCENTEN
Under de senaste 20 åren har den drygt 40-årige 
Alvaró Palacios producerat några av Spaniens 
främsta och till och med legendariska viner. Han 
har revolutionerat den spanska vinindustrin och 
anses vara en av landets främsta vinmakare. 
Alvaró Palacios startade 1999 ett nytt projekt med 
sin systerson Ricardo Perez i Bierzo i nordvästra 
Spanien. Detta vineri döpte de till Descendientes 
de J. Palacios till hans avlidne fars ära. Alvaro 
Palacios är, om någon, synonym med den nya 
generationen i Spanien och hans prestigevin 
lErmita, är tillsammans med Pingus och Vega Sicila 
bland de främsta spanska kultvinerna. Alvaro 
Palacios kommer från en familj med 9 barn och 
hans föräldrar var då ägare till den ansedda 
vingården Palacios Remondo i Rioja. 

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

“Greatest value wine of the year” 
Luis Gutierrez, The Wine Advocate

Wine
Gold Medal!
Ripe raspberry, black cherry, layered fruit, great 
textured tannins, powerful and balanced. 
Long sleek finish.

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2011

Druva:  Mencía

Alkohol:  14

Volym:  750 

Fyllighet Strävhet Fruktsyra

159 SEK/flaska



Chateau Patache d Aux, 2010
Médoc - Bordeaux, Frankrike

TASTING NOTE
Doften är rik och nyanserad med toner av ek, 
svarta vinbär, plommon och båbär. Smaken är 
medelfyllig med inbäddade tanniner, bra balans 
och inslag av ceder, mineral och kaffe.

VINET
Vinet har lagrats på barriquer, 225-liters ekfat, i 12 
månader. Knappt 40% av faten var nya.

DRUVOR 60% cabernet sauvignon, 30% merlot, 7%, 
cabernet franc och 3% petit verdot.

LAGRINGSHORISONT 2014-2018. Vinet kan drickas 
nu men vinner något på en tids ytterligare lagring.

PRODUCENTEN
Egendomen var känd redan på 1600-talet då 
den ägdes av riddarna från Aux. Långt senare, 
under franska revolutionen, användes den som ett 
sorts skjutshåll, ett ställe där diligenser kunde byta 
hästar och kuskarna kunde få något att äta. Detta 
kallas "patache" på franska och har, tillsammans 
med riddarnamnet, gett sitt namn åt egendomen 
i Begadan i norra Medoc. Château Patache 
dAux ägs och drivs av Domaines Lapalu som 
förfogar över mer än 250 hektar vinodlingar runt 
om i Bordeaux. Familjen Lapalu äger bl a också 
Château Liversan i Haut Medoc, nära Pauillac.

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

Kritikerhyllad bordeaux från toppårgång!

The Wine Advocat
90p Outstanding!
The Patache d’Aux has an introverted minerally 
bouquet with broody blackberry and cedar 
scents. The palate is medium-bodied with a 
bright entry of red cherries and raspberry fruit, 
whilst the finish is nicely focused with a crisp seam 
of acidity from start to finish. Very fine. Drink now-
2018.

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2010

Druva:  Cabernet Sauvignon, Merlot,  

  Petit Verdot, Cabernet Franc

Alkohol:  14

Volym:  750 

Fyllighet Sötma Fruktsyra

139 SEK/flaska



Bodega Renacer,
Malbec Punto Final White Label 2011
Mendoza, Argentina

TASTING NOTE
Storslagen fruktdriven doft. vinet är drygt 
medelfylligt med solmogna smaker av mörka bär 
som svarta vinbär och plommon, choklad samt 
toner av vanilj. Lång lite kryddig eftersmak.

VINET
DRUVOR 99% malber och 1% cabernet franc

LAGRINGSHORISONT 2014-2016 vinet är perfekt att 
dricka idag.

PRODUCENTEN
Bodegas Renacer, en av Mendozas 
topproducenter har sin anläggning belägen i 
Perdirel vid foten av berget Los Andes. Den kalkrika 
jorden i området gör att man här odlar Malbec-
druvor av yppersta kvalitet. Ägaren Patricio 
Reich har anlitat Alberto Antonini som konsult för 
vinmakningen och man har haft stora framgångar 
med sina moderna, fruktiga viner. Ambitionen är 
att producera, moderna viner av högsta kvalitet 
med en hög internationell klass.

Wine Enthusiast
92p
With its reliance on old-vines vineyards, Renacer often 
comes out with great wines. This is one of them. Smoky, 
leathery berry aromas are inviting, while the mouthfeel is 
silky and plush. Oaky flavors of chocolate, smoked meat 
and vanilla accent ripe berry flavors, then clove and baking 
spices pour onto the finish.

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2011

Druva:  Cabernet Franc, Malbec

Alkohol:  14,9

Volym:  750 

Fyllighet Strävhet Fruktsyra

149 SEK/flaska

Storslagen Malbec från en av Argentinas bästa producenter.



Hewitson, Old Garden Mourvedre 2010
Barossa Valley - South Australia, Australien

TASTING NOTE
Fantastisk vin som levererar lager på lager av 
mörk len och fin frukt. Mörka bär som svarta 
vinbär, körsbär dominerar i en sammetslen stil 
tillsammans med ceder. Helt fantastisk vin, en stor 
upplevelse!

VINET
Druvorna till detta vin kommer från de äldsta 
Mourvédrerankorna i världen. Dessa vinrankor 
planterades 1853 i hjärtat av Barossa Valley i en 
del som idag heter Rowland Flat. Besöker man 
växtplatsen kan man se ett gap mellan vissa 
plantor. Om en planta dör så planterar man 
ingen ny, vilket innebär att all frukt kommer från 
originalstockarna från 1853.

Lagringshorisont 2013-2022

 

PRODUCENT
Dean Hewitson startade detta vinhus 1998. 
Han hade sedan länge haft en stor passion 
för högklassiga viner. Familjen förfogar över 
några av de äldsta växtplatserna i världen. De 
anförskaffade odlingar i några av de främsta 
distrikten som Adelaide Hills, Eden Valley, 
McLaren Vale samt Barossa Valley. Idén var att 
kombinera "gamla världens" traditioner med "nya 
världens" moderna teknik. Och framgångarna 
lät inte vänta på sig och de första vinerna 
lanserades 2002.

VINET OCH MATEN
Australiska viner doftar bbq (australiens 
nationalgren nummer 1!) lång väg. Varför inte 
servera detta yppiga, sköna och uppstudsiga vin 
till hel grillad fläskkarré med sesam-bbq-sås och 
gurksalsa? Karré är en underbar styckningsdetalj 
som kan varieras i oändlighet under 
sommarhalvåret. Att helgrilla köttet ger kötten en 
fin struktur som vinets ungdomlighet gillar.

Helt unikt vin där druvorna planterades 1853!

JAMES HALLIDAY, AUSTRALIAN WINE COMPANION
97P
Clear crimson; a wine that is complete and 
confident in itself, effortlessly filling the bouquet 
and palate with its small red and black fruits, a 
shimmer of tannins throughout, and a lingering 
finish. Vines planted 1853. 

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2010

Druva:  Mourvèdre

Alkohol:  14

Volym:  750 

394 SEK/flaska

Fyllighet Strävhet Fruktsyra


