
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.



VINA COBOS FELINO MALBEC 2009
Argentina

TASTING NOTE
Ett medelfylligt vin med rena, fina drag av mörk 
frukt i en mycket elegant stil. Frukten domineras 
av blåbär och svarta vinbärmed toner av örter 
och ett uns anis. Ett komplext vin med lång, 
elegant och fruktdriven eftersmak. 

VINET
Druvor malbec Vinet har lagrats på franska och 
amerikanska ekfat i nio månader. Ca 20% av 
faten var nya.

PRODUCENTEN
Vina Cobos tillhör, tillsammans med Catena, 
de bästa producenterna i Argentina. Cobos 
är ett samarbete mellan Marchiorifamiljen som 
äger vingårdarna, topproducenten Paul Hobbs 
från Kalifornien samt den franske oenologen 
Luis Barraud. Paul Hobbs är känd som lite av 
en pionjär inom vinproduktion i Kalifornien 
och Argentina. Han är dessutom en av de 
få producenter som belönats med 100p av 
Robert Parker. Vingården är på 52 ha och 
planterad med stockar med en ålder upp till 
90 år gamla, primärt med Malbec, men också 
cabernet sauvignon, chardonnay och merlot.  
Vinerna håller en jämn hög nivå och hyllas av 
internationella vinkritiker. Deras Cobos Volturno 
Marchiori Vineyard 2009 fick hela 98p av The 
Wine Advocate.

VININFORMATION

År:  2009

Druva:  Malbec

Alkohol:  14

Volym:  750 

Fyllighet Sötma Fruktsyra

175 SEK/flaska

WINE & SIRITS
92P
One of the years Best Argentine Malbecs 
(februari 2011).

Så tycker experterna 



BODEGAS EMILIO MORO EMILIO MORO 2010
Spanien

TASTING NOTE
Doften är stor och kraftig med inslag av mörk frukt i 
kryddig stil. Smaken är fyllig och sträv med bra balans, 
integrerad ek och lång eftersmak.

VINET
Vinet lagras i 12 månader på franska och amerikanska 
ekfat. DRUVOR 100% tempranillo (tinta del pais) 
Vinet kan drickas nu men vinner på en tids lagring. 
Tempranillo är den röda druva som mest används för 
kvalitetsviner i Spanien. Namnet kommer från ordet 
temprana, som betyder tidig, och syftar till att druvan 
mognar tidigt. Vinmakaren på Vega Sicilia har uttryckt 
följande: ”Tempranillo är vår entrecôte, de övriga 
druvorna är salt och peppar”. Tempranillo har, på 
senare år, visat vilken fantastisk potential den har.

PRODUCENT
Bodegas Emilio Moro ligger i byn Pesquera 
där grundaren, Emilio Moro själv föddes för tre 
generationer sedan. Eftersom vingårdarna har gått i 
arv är många av de planterade vinstockarna mycket 
gamla. I huvudsak är det Tinta del País som odlas på 
den ca 70 ha stora domänen. Planer finns att utöka 
med ytterligare 30 ha. Till dessa används sticklingar 
från de redan befintliga vingårdarna. Företaget 
producerar fyra olika viner som alla håller hög kvalitet. 
Finca Resalso, Emilio Moro, Malleolus och Malleollus 
Valderramiro. De två sistnämnda är företagets två 
prestigeviner från enskilda vingårdar.

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

DINA VINER
SUPERFYND!
Ett djupt, rikt och fylligt vin fran Ribera del Duero 
med modern, aromatisk frukt, bra balans, bra 
syra och inslag av morka korsbar, plommon, 
hallon, cassis, choklad, blommor, mineraler och 
fat. Drick 14-20.

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2010

Druva:  Tempranillo

Alkohol:  14,5

Volym:  750 

179 SEK/flaska

Fyllighet Sötma Fruktsyra



BODEGAS PEIQUE MENCIA TINTO 2012
Spanien

TASTING NOTE
Ganska stor, elegant och sötmogen doft. Vinet är 
drygt medelfyllig och bjuder på mogen frukt av 
mörka bär i en lite kryddig stil. Här finns en mycket 
bra syra som matchar den sötmogna frukten på ett 
bra sätt. Lång, balanserad eftersmak.

VINET
DRUVOR 100% mencia

LAGRINGSHORISONT 2014-2015 

PRODUCENTEN
Bodegan drivs av familjen Peique och totalt 
förfogar man över 40 ha i lilla distriktet Bierzo i 
nordvästra Spanien. De senaste åren har man 
producerat några av distriktets bästa och kanske 
mest prisvärda viner. Vingårdarna ligger i snitt 
ganska högt, ca 450-600 möh, vilket medför 
fräscha, eleganta och täta viner..

VININFORMATION

År:  2012

Druva:  Mencía

Alkohol:  14

Volym:  750 

Fyllighet Strävhet Fruktsyra

109 SEK/flaska



QUINTA DO CRASTO RESERVA OLD VINES 2011
Portugal

TASTING NOTE
Vinet nästan kastar ur sig lager på lager av 
kompakt frukt av mogna mörka bär, choklad och 
balanserade fat. Vinet bjuder på en fantastisk 
harmoni med fin balans och pigg syra. Lång, 
fruktdriven eftersmak. Väldigt mycket vin för 
pengarna.

VINET
Druvor: Cabernet Sauvignon (60%), Grenache 
Detta är Crastos utmärkta vin gjort på druvor från 
mycket gamla vinstockar som nått en ålder av 70 
år. Ge vinet några års lagring eller några timmar på 
karaff så väntar en stor upplevelse.Vinet förtjänar 
en riktigt kraftig ”steak”. Ett fantastiskt vin där man 
verkligen får valuta för varenda krona!

LAGRINGSHORISONT 2014-2026

.

PRODUCENTEN
Quinta do Crasto är en av Dourodalens äldsta 
egendomar, omnämnd i skrift redan 1615.  
Kommersiell produktion av portvin började dock 
först 1978 och sedan 1994 marknadsför man sina 
egna viner.  Framgångarna har kommit slag i 
slag, 2002 utsågs Quinta do Crasto till "Portuguese 
Winemaker of the Year" och dess bordsviner av 
enskilda druvsorter och blandningar (med Maria 
Teresa som topp) anses hålla minst lika hög klass 
som dess portviner. Quinta do Crasto ingår nu 
också i den prestigefyllda gruppen "The Douro 
Boys".

VINET OCH MATEN
Vinet har en tydlig sydeuropeisk karaktär och det 
lurar en anings ton av svarta oliver i vinets arom. 
vinets fruktighet och bakomliggande kryddighet 
gör det till ett riktigt bra vin till grillat. prova gärna 
en peppargrillad entrecote, för att lindra het-
tan från de olika pepparsorterna kan du servera 
köttet med en krämig potatissallad eller varför 
inte en smörig bearnaisesås?

Wine Spectator
92p
Rich and meaty, with cherry and dark chocolate 
flavors supported by a full flush of acidity and 
firm tannins. Mineral and slate details extend with 
plenty of muscle on the finish.

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2011

Druva:  

Alkohol:  14

Volym:  750 

Fyllighet Sötma Fruktsyra

258 SEK/flaska



CHATEAU PESQUIE QUINTESSENCE 2011
Frankrike

TASTING NOTE
Fylligt vin med en oerhört tät och komplex frukt som 
vittnar om att frukten kommer från gamla stockar. 
Här finns lager på lager av mörk frukt såsom svarta 
vinbär, körsbär, viol och lakrits med ett moget 
utspel. Bra balans mellan frukt,fat och syra.

VINET
Vinet har lagrats på ekfat (50% nya) i cirka 12 
månader. DRUVOR 80% syrah och 20% grenache. 
Vinet kan drickas nu men vinner på en tids 
ytterligare lagring.

PRODUCENTEN
Slottet har anor från 1750-talet och ligger inte långt 
från det berömda Mont Ventoux. De nuvarande 
ägarna köpte egendomen 1970 och startade 
direkt med att ta tag i de förfallna vingårdarna. 
Här och var hittade man fantastiska parceller med 
upp till 80 år gamla vinstockar. Nästa steg blev att 
buteljera alla viner på slottet, första årgången blev 
1990. Sedan dess har Pesquie producerat viner av 
mycket hög kvalitet och otroligt Value for money. 
Vingurun nummer ett, Robert Parker skriver bl a 
så här om Chateau Pesquie: One of my all-time 
favorite producers in France och  Chåteau Pesquie 
is the finest estate in the Côtes du Ventoux, a 
gorgeous area east of Avignon.

VININFORMATION

År:  2011

Druva:  Syrah / Shiraz, Grenache /  

  Garnacha

Alkohol:  14

Volym:  750 

Fyllighet Strävhet Fruktsyra

175 SEK/flaska



FATTORIA DEL CERRO
VINO NOBILE DI MONTEPULCIANO 2010
Italien

TASTING NOTE
Doften är stor och kraftfull med inslag av körsbär, 
plommon, tobak, nötter och choklad. Smaken 
är fyllig med bra frukt, mjuka tanniner, bra balans 
och lång eftersmak.

VINET
70% av vinet har lagrats i 18 månader på stora 
ekliggare (70%) och resten på små franska ekfat. 
DRUVOR 90% sangiovese, 5%, colorino och 5% 
mammolo. Vinet kan drickas redan nu men 
vinner på en tids ytterligare lagring.

PRODUCENTEN
Fattoria del Cerro är en klassisk producent med 
lång historia som en av de främsta i området. En 
gång i tiden ägdes egendomen av byns biskop. 
Vinerna är klassiska med en modern touch.  
Kanske beskriver en av världens mest erkända 
vinkritiker när det gäller italienska viner, Antonio 
Galloni, Fattoria del Cerro påbästa sätt: I believe 
Fattoria del Cerro could be one of the great 
wineries in Tuscany. The estate clearly has access 
to top-flight Sangiovese. Personally, I like some of 
the entry-level wines more than the top bottlings, 
as they are pure, varietally expressive and full 
of personality. A beautiful woman needs no 
makeup. The same could be said of these wines.

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

JAMESSUCKLING.COM
91p
A soft and fruity wine with chocolate, berry and 
hazelnut character. Full-bodied, delicious and a 
caressing and beautiful palate. Drink now. Why 
wait? 

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2010

Druva:  Sangiovese, Colorino, Mammolo

Alkohol:  14

Volym:  750 

129 SEK/flaska

Fyllighet Strävhet Fruktsyra


