
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.



SEIS QUINTAS MARTUE DOIS VALES 2012
Douro, Portugal

TASTING NOTE
Doften har inslag av ekfat, jordgubbar, björnbär, 
mörka körsbär och plommon. Smaken är tät och 
rik med mogna tanniner och tydliga syror. Lång, 
balanserad och kraftfull eftermsak. 

VINET
Vinet är producerat på traditionellt sätt och har 
sedan lagrats i 4 månader på franska ekfat.

LAGRINGSHORISONT 2014-2017. Vinet kan drickas 
redan nu men vinner på att lagras en tid.

DRUVOR 50% tinta roriz, 25% touriga franca och 
25% touriga nacional

APPELLATIONEN Douro 
Den portugisiska vinnäringen har länge varit 
förknippad med den brittiska vinhandeln. Detta 
började med 1678 års förbud mot import av 
franska viner. Man har under seklen skrivit många 
handelstraktat mellan länderna som gjort att 
de portugisiska vinerna fått en internationell 
spridning som annars skulle tagit mycket längre 
tid.

PRODUCENTEN
Seis Quintas belägen vid änden av världen - 
eller nästan! Flyg till Porto och ta en av världens 
vackraste tågturer till Douro. Eller flyg till Madrid, 
kör tre timmar genom Spanien till portugisiska 
gränsen och avsluta turen med en timmes båt 
på Douro. Då du kommer äntligen Seis Quintas 
som producerar detta utmärkta Dois Vales. Då 
du kliver av båten, här görs vad många inte vet, 
kanske Portugals bästa viner - Quinta Vale Meao. 
Alla de stora husen har också att etablera sig här 
- Prats i Cos, som kanske den mest prestigefyllda. 
Seis Quintas sökte under två år från de bästa 
vingårdarna, innan de tog dem ca fem kilometer 
från Vale Meao till den övre Douro. Jordmånen 
är samma (skiffer), men det är tillräckligt långt 
från floden, så stjälkarna inte får det för fuktigt 
och därmed angrips druvorna av svamp.

MATEN OCH VINET
Vinets fruktighet och bakomliggande kryddighet 
gör att det passar bra till grillat.

VININFORMATION

År:  2012

Druva:  Touriga Nacional,

  Touriga  Franca/Touriga Francesa, 

  Tinta Roriz/Tempranillo

Alkohol:  13,5

Volym:  750 

Fyllighet Sötma Fruktsyra

87 SEK/flaska

VINFORUM.DK
5/5P
Intensiv doft av körsbär, lakrits och kryddor. 
Medelfylligt vin med fint fruktig smak, i en 
kryddig och intensiv stil med fin friskhet och bra 
frukt. Mycket bra, saftig och harmonisk med fin 
kryddighet. Mycket bra vin till priset.

Så tycker experterna 



BODEGAS MANO A MANO MORDAZ 
TEMPRANILLO 2011
La Mancha, Spanien

TASTING NOTE
Stor inbjudande doft av solmogen frukt. Smaken 
är drygt medelfyllig med mycket bra balans av 
sötmogen frukt, en pigg syra och silkiga tanniner. Lång 
balanserad eftersmak. Fantastiskt hög klass för priset. 
Mycket bra alternativ till grillat kött i alla former.

VINET
DRUVOR 100% tempranillo.

PRODUCENT
Bodegas Mano a Mano ägs av den mer kända 
Atauta från Ribera del Duero. Här i de bästa delaran 
av La Mancha mellan Valdepeñas och Albacete 
förfogar man över ca 300 ha vinmark med gamla 
stockar. Man har byggt en supermodern vinkällare för 
att ta hand om frukten på bästa sätt. Genomgående 
produceras mycket bra viner till en fantastisk prislapp. 
Robert Parkers Wine Advocate säger så här om Mano 
a Mano: One of Spain’s not so well known trends is 
the increasing quality of wines coming from selected 
regions of La Mancha (particularly those at higher 
elevations) as these three wines from Bodegas Mano 
a Mano demonstrate.

MUNSKÄNKEN
Mycket bra vin!
Medelfyllig doft av dillfrön, champinjoner, 
cykelslang och torkad oregano. Fruktigt vin 
med björnbär, mjuka tanniner och knappt 
balanserande fruktsyra med sälta i slutet. 100% 
Tempranillo.

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2010

Druva:  Tempranillo

Alkohol:  13,5

Volym:  750 

79 SEK/flaska

Fyllighet Sötma Fruktsyra



TENUTA DI ARGIANO NON CONFUNDITUR 2011
Toscana, Italien

TASTING NOTE
Stor doft av mogen mörk frukt. Smaken är fylligoch 
fullpackad med mörk frukt som körsbär och 
plommon. Dessa samsas med toner av lakrits, 
choklad och eleganta, lite kryddiga toner och en 
fin syra. Allt är mycket välbalanserat, kraftfullt och 
samtidigt elegant. Lång, ännu lite ung, fruktdriven 
eftersmak.

VINET
DRUVOR 40% sangiovese, 30% cabernet 
sauvignon, 20% merlot och 10% syrah

LAGRINGSHORISONT 2014-2018 

PRODUCENTEN
Tenuta di Argiano är en av Toscanas stora 
gamla majestätiska vingårdar. Slottet byggdes 
i renässansstil 1581-1596 och det har odlats vin 
i slottets områden sedan dess. 1992 övertog 
grevinnan Noemia Marone Cinzano driften 
av vingården och revolutionerade kvaliteten 
tillsammans med Sassicaias legendariske oenolog, 
Giacomo Tachis. Tillsammans förbättrade de 
kvaliteten på Brunellovinerna och skapade 
Supertoskanare som t ex Solengo , idag en av 
Italiens ikonviner. Argiano är en bland bara 22 
italienska vingårdar som har tagit sig genom 
Robert Parkers nålsöga i boken The Worlds Greatest 
Wine Estates . Argiano har också samlat på sig 
Gambero Rossos eftertraktade 3 glas flera gånger, 
och fina betyg från världens ledande vintidskrifter 
som WineSpectator och Decanter.  I februari 2013 
sålde Noemia Marone Cinzano Argiano till en 
grupp internationella investerare. Det nuvarande 
vinframställningsteamet kommer att fortsätta som 
förut.

VININFORMATION

År:  2011

Druva:  Cabernet Sauvignon, Syrah / Shiraz,  

  Merlot, Sangiovese

Alkohol:  14,5

Volym:  750 

Fyllighet Strävhet Fruktsyra

153 SEK/flaska



TENUTA MICHELE REVERDITO BAROLO
LA MORRA 2010
Piemonte, Italien

TASTING NOTE
Doften är mycket stor med inslag av rosor, tjära, 
körsbär, plommon, hallon och mineral. Smaken 
är fyllig med kraftfulla tanniner, frisk fruktsyra och 
imponerande längd.

VINET
Nebbiolo är en blå norditaliensk druvsort som 
hitintills bara har gett riktigt goda resultat i 
nordvästra Italien (Piemonte, Lombardiet och 
Valle d’Aosta). Barolo och barbaresco, som utgör 
några av Italiens bästa och mest långlivade 
röda viner, är gjorda på nebbiolo. Nebbiolo är 
en fordrande och svårodlad druvsort. Den har 
en mycket lång växtperiod varför till exempel 
frost, hagel, regn och extrem hetta kan fördärva 
kvaliteten på höstens skörd. Lågt skördeuttag 
är en förutsättning för ett bra vin. Druvsorten 
omtalades redan på 1200-talet så den har en 
förhållandevis lång bakgrund. DRUVOR 100% 
nebbiolo Vinet bör lagras. Producent 1999 tog den 
unge Michele Reverdito över denna vingård och 
året efter stod den hypermoderna källaren klar. 
Detta är ett familjeföretag där det mesta görs för 
hand. Michele har god hjälp av sin syster Sabina 
samt mor och far, Maria och Silvano. Vinmakaren 
Michele Reverdito har 40 hektar till sitt förfogande, 
i och kring Barolo, varav 20 ligger i La Morra, 
Serralunga d’Alba och Verduno. Nämnvärda 
vingårdar är Moncucco, Codane och Butti. Man 
odlar druvsorterna nebbiolo, barbera, dolcetto och 
den gröna pelaverga. Den årliga produktionen 
ligger på 70 000 flaskor. Gambero Rosso skriver: Det 

är inget som stoppar Reverdito i hans strävan att 
utveckla sina viner och sin gård. Reverditos viner 
bjuder på karaktär och djup till rimliga pengar.

.PRODUCENTEN
1999 tog den unge Michele Reverdito över denna 
vingård, och året efter stod den hypermoderna 
källaren klar. Detta är ett familjeföretag där det 
mest görs för hand. Michele gör det mesta men 
har god hjälp från sin syster Sabina samt mor och 
far Maria och Silvano. Totalt har de 20 ha i och 
runt Barolo. Gambero Rosso skriver:Det är inget 
som stoppar Reverdito i hans stävan att utveckla 
sina viner och sin gård. Reverditos viner bjuder på 
karaktär och djup till rimliga pengar

VINET OCH MATEN
Vinet passar bra till kraftiga, gärna feta, rätter av 
fläsk eller fågel samt till nötkött, vilt eller lamm.

Kent Johansson
Gastrovin
Barolo sägs vara de stora och burdusa vinerna, 
men jag vill mer översätta dem som en liten, snäll 
jätte som är väldigt angenäm. Vinets färg och 
utstrålning är elegant, lite rosenfärgat och doften 
är väldigt höstig så man vill gärna dricka Barolo 
under höstperioden. Smaken är stram, men 
ändå fyllig, elegant och välbalanserad. Vinet 
är långt, det sitter kvar och smakar mycket och 
länge. Varför inte äta en rödvinsrisotto med lite 
Portobello och tunt skivad Serrano- eller Parma-
skinka till?

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2010

Druva:  Nebbiolo

Alkohol:  14

Volym:  750 

Fyllighet Sötma Fruktsyra

219 SEK/flaska



CHATEAU STE MICHELLE SYRAH
COLUMBIA VALLEY 2011
Washington, USA

TASTING NOTE
Stor, inbjudande doft av mörka bär och fina toner 
av ekfat. Smaken är fylllig och väldig öppen och 
tillgänglig redan idag. Här finns inslag av mogna 
mörka bär med balanserade toner av fat och 
vanlij. Vinet bjuder på fin balans och harmoni i en 
mustig och samtidigt elegant stil. Lång, fruktdriven 
eftersmak.

VINET
DRUVOR 94% syrah, 3% viognier, 2% mourvedre och 
1% grenache

Vinet har lagrats i 18 månader på amerikanska och 
franska ekfat där 32% var nya.

PRODUCENTEN
Man skulle kunna säga att Chateau Ste Michelle 
är för Washington vad Mondavi är för Kalifornien. 
Redan inna förbudstiden på 30-talet gjorde man 
försök att odla amerikanska druvor på bästa sätt 
för att producera vin. i slutet av 60-talet startad 
man så med att odla och göra vin på europeiska 
druvor och framgångarna lär inte vänta på sig. 
Produktionen ökade och i mitten på 80-talet 
byggde man ut vineriet. Idag producerar man 
en lång rad viner på många olika druvor. Man 
har även ett projekt tillsammans med italienska 
Antinori, Col Solare, ett högklassigt rött vin.

WINE SPECTATOR
90p
Fresh and vibrant, this is polished in texture, glowing with 
blackberry, black olive and licorice flavors that flow 
smoothly into the long finish. Drink now through 2017.

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2011

Druva:  Syrah / Shiraz

Alkohol:  13,5

Volym:  750 

Fyllighet Strävhet Fruktsyra

149 SEK/flaska



BODEGAS ARTADI EL SEQUE 2011
Alicante, Spanien

TASTING NOTE
Doften är stor, ung och fruktig med inslag av 
mörka bär, örter och fat. Smaken är fyllig med 
varm frukt i komplex och elegant stil med 
markerade tanniner och lång eftersmak.

VINET
Vinet har lagrats på stora 500 liters franska ekfat i 
ca 12 månader.

DRUVOR 100% monastrell

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

PRODUCENTEN
Artadi grundades i form av ett kooperativ i mitten 
av 80-talet. Vinmakaren Juan Carlos Lopes de la 
Calle hade bestämt sig för att bevisa den stora 
potential som han ansåg att Tempranillodruvan 
hade. Detta har han sedan dess bevisat genom 
sina Artadiviner som kommer från högt belägna 
mycket gamla vingårdar med ett mycket lågt 
skördeuttag i den kalkrika jorden i Rioja Alavesa. 
Idag äger Juan-Carlos tillsammans med sin 
vinmakarkollega Jean-Francoise 70 hektar med 
vingårdar runt staden Laguardia i Alavesa.   Den 
kalkrika jorden är unik för Alavesa och finns inte 
i Rioja Baja eller i Rioja Alta. Juan-Carlos är en 
perfektionist och experimenterar ständigt med 
olika kloner och rotstockar för Tempranillo. Han 
avskyr den porösa, amerikanska viteken och 
använder bara den mer kompakta franska 
eken. Vinerna som produceras är Viña El Pison, 
en vingård ?planterad 1947, Pagos Viejos 
från 75-åriga stockar och de främsta åren 
produceras även Artadis supercuvée som heter 

Grandes Añades från 70-100-åriga stockar. Det 
produceras även en Crianza som heter Viñas de 
Gain och en vit Rioja. Till de främsta cuvéerna 
används 100 % ny ek i allt från 18 till 32 månader 
men han sätter inte ut Reserva på etiketten och 
om han fick som han ville skulle det inte ens stå 
Rioja på etiketten utan endast Alavesa. Så unika 
anser han att dessa vingårdar är. Vi kan endast 
hålla med. Dessa viner är unika.   Sedan 1999 
så har Juan Carlos Lopes de la Calle ett projekt 
i Alicante på 40 hektar i södra Spanien, kallat El 
Sequé. Här odlas Monastrell från mycket gamla 
vinstockar (100 år) som växer 600 meter över 
havet. De flesta känner till druvan under det 
franska namnet Mourvedre som har sitt högsäte 
i Bandol i södra Frankrike. Det odlas även små 
kvantiteter Cabernet Sauvignon och Syrah. 
Jorden här nere i Spanien är också mycket 
kalkrik och det varmare klimatet ger intensiva 
mycket kraftiga och lagringsdugliga viner. Detta 
projekt har blivit en milstolpe i produktionen av 
kvalitetsvin i södra Spanien.

VINET OCH MATEN
Vinet passar bra till kraftiga, gärna feta, rätter av 
fläsk eller fågel samt till nötkött, vilt eller lamm.

MUNSKÄNKEN
Högklassigt vin!
Mörk doft av svart lakrits, mörka körsbär, björnbär, 
mandel, grädde, läder och choklad. Fyllig smak 
med rik, mörk frukt, runda, gräddiga tanniner, 
lingonlik fruktsyra i en fet kropp med lång 
eftersmak. 100% Monastrell 

Så tycker experterna 

VININFORMATION

År:  2011

Druva:  Monastrell

Alkohol:  14

Volym:  750 

299 SEK/flaska

Fyllighet Strävhet Fruktsyra


