
229 kr
/FLASKA

2748 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Franc, Malbec

14%

750 ml

Bodega Aleanna
El Enemigo Malbec 2014

Mendoza, Argentina

Stor och aromatisk doft av mörk frukt,
lila blommor, choklad, rökig flinta och
örter. Smaken är frutktdriven och fyllig
med tydliga tanniner, pigg syra och ett
nyanserat, långt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av Winefinderfavoriten El
Enemigo Malbec! Adrianna Catena,
yngsta dottern till Nicolas Catena, gick
ihop med vinmakaren Alejandro Vigil
och grundade Bodegas Aleanna.
Druvorna kommer från Adrianna
vineyard, som planterades 1996 i svala
och väl beryktade Gualtallary,
en subregion till Uco Valley. Vinet
består av en komplex blend av 85 %
malbec och 15% cabernet franc.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
El Enemigo är ett samarbete mellan
Adrianna Catena och Alejandro
Vergilius. Adrianna är yngsta dottern till
Nicolas och Elena Catena och
Alejandro är chefsvinmakare på
Bodega Catena Zapata, Argentinas
främsta producent av kvalitetsviner.
Med Ariannas bskgrund som historiker
ville duon gå tillbaka till vintraditionen
från när de första europeiska
immiggranterna anlände till Mendoza
och försökte göra viner av samma
höga, eller bättre kvalitet än hemma i
Europa. Vinerna skiljer sig därför från
Catena Zapatas viner. Alejandro arbetar
särskilt hårt med att framhäva
mineralitet i vinerna genom att

experimentera med olika vingårdslägen
på hög altitud i Lujan de Cuyo.
Alejandro har en speciell kärlek för
malbec och kanske i synnerhet
cabernet franc, som han har skapat
unika resultat med. 



189 kr
/FLASKA

1134 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grenache, Mourvèdre

12,5%

750 ml

Domaine Lafage
Miraflors Rosé 2018

Cote de Catalans, Frankrike

Ung, pigg, fruktig och örtig doft av
färska örter, jordgubbar, röda körsbär
och lite citrus. Smaken är torr och frisk
med en fräsch aromatik och fruktdriven
eftersmak. 

VINETVINETVINETVINET
Vår kundfavorit Domaine Lafages
Miraflors rosé bjuder på fruktig doft men
är ändå lätt, fräsch och frisk. Receptet
bakom är 70 procent mourvédre och 30
procent grenache gris, från vingårdar
nära Medelhavet i Côtes du Roussillon.
Jordmånen består av kalkstenshaltig
mark uppblandat med de för området
typiska stora vita stenarna ('galets').
Den genomsnittliga åldern på stockarna
är 25 år. Vinet har jäst på
temperaturreglerade tankar vid 16
grader celsius och sedan lagrats på
cementtankar 'sur lie' - det vill säga
tillsammans med jästfällningen. Passar
som aperitif, till skaldjur eller till sallad
med vårens primörer

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Domaine Lafage ligger i den sydligaste
delen av Côtes du Roussillon mellan
Peripignan och Medelhavet. Området är
ett av Frankrikes äldsta vinområden och
här har man odlat vin sedan
Romarriket. Egendomen drivs av Jean-
Marc och hans fru Eliane Lafage - båda
vinmakare.

Jean-Marc är en eftertraktad ”flying
winemaker” som gör vin både i Spanien

och Sydamerika. Verksamheten är
relativt stor - man har 160 hektar med
vinrankor - men produktionen är
fokuserad på kvalitet och låga
skördeuttag. Jean-Marc är en ”terroirist”
som jobbar intensivt och målmedvetet
med egendomens olika terroirs
(växtplatser). Och egendomen har fått
kanonbetyg av Robert Parkar: 'I
struggle to think of another portfolio that
encompasses anywhere close to this
level of value, and the average quality
to price for these wines is just hard to
believe.'

Egendomen har huvudsakligen tre olika
terroir.

Terroir de l’Agly – ligger i den norra
delen av Roussillon där jorden är mörk
och skifferrik och där nordanvinden
håller vingårdarna torra - här trivs
gernache noir, carignan och muscat
som ger kraftiga viner med karaktär.

Terroir Perpignan-Méditerranée – ligger
mellan Perpignan och Medelhavet - när
havet. Här består jordmånen av mycket
kalk och lera och områdets terroir
påverkas mycket av Tramontanen (en
stark nordanvind som drar in över
medelhavet. Här finns mycket gamla
stockar av bl a grenache blanc och
grenache gris (några är över 100 år
gamla) men också chardonnay,
sauvignon blanc, merlot och mourvèdre.

Terroir des Aspres – Ett område med
de högsta vinmarkerna innan
Pyrenéerna - 400 meter över havet och
planterade i terasser. Här är klimatet
mycket varmt men också påverkat av



179 kr
/FLASKA

2148 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Chenin Blanc

13,5%

750 ml

LAvenir
Provenance Chenin Blanc 2017

Stellenbosch, Sydafrika

Fräsch och fruktig doft med toner av
gula äpplen, stenfrukt, citron och
honung. Smaken är torr och frisk med
eleganta nyanser och läskande
avslutning.

VINETVINETVINETVINET
Stiltypskt läcker chenin blanc från
Sydafrika. Detta vin, gjort på 100%
chenin blanc, lagrades till 60 % på
ståltankar och resterande 40 % på äldre
ekfat. Vinet paras gärna med kraftigare
fiskrätter eller till rätter med kyckling.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Vineriet skapades 1992 av mauritiern
Marc Wiehe. Marken egendomen ligger
på har emellertid varit planterad med
druvor sedan Simon van Der Stels
dagar (låter namnet bekant? Det var
van Der Stel som gav namn åt staden
Stellenboch när holländarna kom till
Sydafrika). L’Avenir fick snabbt rykte
om sig för sin fokus på druvorna Chenin
blanc och pinotgae - för vilka de vunnit
otaliga priser.



135 kr
/FLASKA

810 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Glera

11%

750 ml

Montelvini
Prosecco Treviso DOC Spago Frizzante

Veneto, Italien

Generöst fruktig doft med toner av
päron, Granny Smith-äpplen och
citroner. Smaken går i samma fräscha
stil med mjuka bubblor, fruktiga aromer
och ett friskt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Ny fruktigt frizzig Prosecco från
Montelvini! Druvorna kommer från
regionen Treviso och består till 100% av
klassiska proseccodruvan glera. Vinet
är i en stil som kallas 'Frizzante' - det
innebär att trycket i flaskan är ungefär
hälften av en 'Spumante' (2,5 bar istället
för 5) vilket ger vinet en mjukare
mousse med mindre aggressiva druvor.
Vinet är ursprungsytypiskt i stilen och
med sin päronfruktiga aromatik och
antydan till restsötma är den utmärkt att
dricka i sin ungdom - gärna som aperitif
eller tillsammans med skaldjur, fisk och
sallad.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
För första gången i Sverige är
Winefinder glada att få presentera
venetianska producenten Montelvini -
eller 'Ugglan' som vi kallar den på
kontoret (på grund av den söta ugglan i
logotypen som representerar områdets
rika fågelliv). Vi upptäckte denna
producent på vårt senaste besök på
Italiens största vinmässa, Vinitaly.
Montelvini's vineri ligger i lilla staden
Venegazzù i hjärtat av Prosecco.
Området har en egen DOCG; det lilla
exklusiva Asolo DOCG. Asolo ligger

mitt emellan Valdobiadene DOCG och
Treviso DOCG och kallas också 'staden
med tusen horisonter' på grund av sitt
vackra läge. Familjen Serena har gjort
vin i området sedan 1881 - de menar
själva att deras filosofi är att hålla fast
vid gamla traditioner samtidigt som man
anammar ny teknik. 

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Receptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar till

Grillad Pilgrimsburgare med lime ochGrillad Pilgrimsburgare med lime ochGrillad Pilgrimsburgare med lime ochGrillad Pilgrimsburgare med lime och
korianderkorianderkorianderkoriander

Krabba med Äpple och AvokadoKrabba med Äpple och AvokadoKrabba med Äpple och AvokadoKrabba med Äpple och Avokado

Löjrom på knäckeLöjrom på knäckeLöjrom på knäckeLöjrom på knäcke

Ostron med fänkål och laxromOstron med fänkål och laxromOstron med fänkål och laxromOstron med fänkål och laxrom

Smörgåssnittar med tonfiskröraSmörgåssnittar med tonfiskröraSmörgåssnittar med tonfiskröraSmörgåssnittar med tonfiskröra



99 kr
/FLASKA

1188 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Bourboulenc, Grenache Blanc, Rolle, Ugni Blanc

13%

750 ml

Famille Perrin
La Vieille Ferme Blanc 2017

Cotes du Rhone, Frankrike

I doften har vinet aromer av exotisk
frukt, gröna äpplen och hasselnötter, i
smaken är vinet torrt med frisk fruktsyra
och citrus, gröna äpplen och honung.

VINETVINETVINETVINET
En bra match till fisk och asiatisk mat är
denna vita Côtes-du-Rhône från
legendariska familjen Perrin. La Vieille
Ferme tillhör deras instegs-serie och
består av 40% bourboulenc, 20%
grenache blanc, 20% Rolle och 20%
ugni blanc. Efter skörd vinifieras
druvorna och får sedan ligga med sin
jästfällning - så kallad 'sur lie' för att få
en rundare och mjukare smak. 10% av
vinet lagras i tre månader på nya
franska ekfat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
För familjen Perrin började allt med
Château de Beaucastel i distriktet
Châteauneuf du Pape där de under
flera generationer framställt några av
världens främsta viner. De var tidigt ute
med att arbeta ekologiskt och har sedan
1974 arbetat efter biodynamiska
principer i vingårdarna. De är en av få
producenter som fortfarande odlar
samtliga av de 13, i Châteauneuf du
Pape, tillåtna druvorna, även om det
ofta är druvan Mourvedre som spelar
huvudrollen i deras röda viner. Idag
äger familjen Perrin vingårdar runt om i
hela södra Rhônedalen och producerar
vin från dessa under etiketten Famille
Perrin.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Receptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar till

Fisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaine

Kalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsaker

Lyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjrom

Salviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkål

SkaldjurstoastSkaldjurstoastSkaldjurstoastSkaldjurstoast



149 kr
/FLASKA

894 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Riesling

12,5%

750 ml

Weingut Müller
Riesling Silberbichl 2018

Kremstal, Österrike

Frisk och aromatisk doft med toner av
aprikos, solmogen citron, gröna äpplen
och blommor. Smaken är torr men med
en trevlig restsötma, en frisk syra och
en fin balans mellan vinets
komponenter. Vinet avslutas med en
fruktig eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av ett av våra mest sålda
viner! Müllers vingård Silberbichl ligger
belägen längs Donau’s flodkant och har
med sina branta terrasser och gamla
jordmån de givna förutsättningarna för
att skapa riesling av högsta klass.
Druvorna skördades i mitten av oktober
- väl i vineriet skedde en sval jäsning
följt av en lagringsperiod i rostfria
ståltankar innan buteljering. Alla
vinmakningsstegen har tagits för att
bibehålla vinets fräschör och typiska
aromatik. Detta är en frisk och stiltypisk
österrikisk riesling som passar såväl
som aperitif som till en stor mängd
möjligheter för att matcha till maten:
fisk, skaldjur, sallader, pajer och
grönsaksrätter kommer alla att vara bra
följeslagare.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Mitt i den pittoreska byn Krustetten i
södra Kremstal ligger familjen Müllers
vingårdar. Familjenamnet nämns första
gången redan 1270 i Göttweiger stifts
arkiv (familjen hette då Lesehof, sedan
1936 har man haft namnet Müller).

Deras vinodlingar ligger vid berget
Göttweiger, där vinodling ägt rum under
lång tid. Familjen Müller har brukat
mark där i tre generationer - Leopold
Müller, farfar i familjen, startade med
0,7 hektar 1936 som sedan dess
utökats till 110 hektar av sönsönerna
Leopold och Stefan. Hela familjen är
involverade i arbetet på gården - Stefan
sköter vingårdarna medan Leopold tar
över när vinerna nått vineriet. Barnen
Diana och Martin tar han om kunderna,
medan Martha och Therese tar hand
om siffrorna. Laurenz hjälper till i
vingårdarna medan Verena sköter
dekorationerna och bistår med maten
tillsammans med Gertrude. De yngsta
familjemedlemmarna Fernanda och
Josefina är ännu för unga för att delta i
arbetet med sin dynamiska familj.



129 kr
/FLASKA

1668 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Riesling

13%

750 ml

Weingut Gunderloch
Fritz’s Riesling 2017

Rheinhessen, Tyskland

Torr, ung och friskt ren med tydlig
Riesling stil och inslag av tropisk frukt
och mineralkaraktär. Servera som
sällskapsvin eller till rätter av fisk och
skaldjur.

VINETVINETVINETVINET
Familjen Hasselbach som driver
Weingut Gunderloch skördar sina
druvor för hand och jäser vid låg
temperatur på rostfria ståltankar för att
behålla vinets fräschör. Därefter sker
lagring på ståltank i 3-4 månader
tillsammans med jästrester innan
buteljering. Det är gett en otroligt fräsch
riesling som gjord för fisk- och
skaldjursrätter. 

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Weingut Gunderloch grundades redan
år 1890 och ligger i byn Nackenheim.
Egendomen omfattar runt 14 hektar i de
bästa vingårdarna i Nackenheim och
Nierstein, bland annat äger man nästan
helt den berömda vingården
Rothenberg. Gunderloch är kända både
för sina smakrika torra viner och för sina
enastående ädelsöta viner från
Rothenberg. 1996 köpte Gunderloch
vinegendomen Balbach i grannbyn
Nierstein och fördubblade på så sätt sin
vingårdsareal till drygt 30 hektar.



119 kr
/FLASKA

1428 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Chenin Blanc

13,5%

750 ml

Graham Beck
The Game Reserve Chenin Blanc 2015

Western Cape, Sydafrika

Fruktig, stor och druvtypisk doft med
toner av gråpäron, örter och tropisk
frukt. Smaken är torr, fruktig och relativt
fyllig med fantastisk syra och toner av
melon, gråpäron och örter.

VINETVINETVINETVINET
Frisk och fruktig chenin blanc som
passar till många sorters maträtter.
Frukten till detta vin har odlats i Agter
Paarl och Groenekloof i Darling på
Western Cape. Efter jäsning och 3
månader på sin jästfällning blendas
vinerna och får vila ytterligare 3
månader innan buteljering. Passar till
smakrika fiskrätter och ljusa fågel- och
kötträtter.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Graham Beck Wines grundades 1983 i
området Robertson av entreprenören
Graham Beck. Efter stora framgångar i
gruvindustrin kunde han förverkliga sin
dröm att bygga ett toppvineri i ett
område där han såg stor potential och i
princip ingen annan odlade druvor. Här
kunde Graham också bedriva sin
passion med hästuppfödning, vilken är
en stor del av Graham Beck
Enterprises. Graham Beck är mest känt
för sina mousserande viner av typen
Méthode Cap Classique, som innebär
en andra jäsning i flaskan. Deras

ansvarige vinmakare för dessa viner är
ingen mindre än Pieter “Bubbles”
Ferreira, som är landets mest kända
vinmakare för mousserande viner.

Producenten uppger att deras viner
tillverkas utan animaliska produkter
sedan 2017 och därmed är passande
för dig som är vegan.

MATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINETMATEN OCH VINET

Receptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar tillReceptförslag på mat som passar till

Fisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaineFisk med hummer à lArmoricaine

Kalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsakerKalvcarpaccio med grönsaker

Lyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjromLyxsnittar med hummer och löjrom

Salviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkålSalviakryddad Kycklingfile på fänkål

SkaldjurstoastSkaldjurstoastSkaldjurstoastSkaldjurstoast



99 kr
/FLASKA

1188 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Cabernet Sauvignon, Shiraz

14%

750 ml

Steenberg Vineyards
Shiraz Cabernet Sauvignon 2016

Constantia, Sydafrika

Ursprungstypisk och fruktig doft med
toner av mörk frukt, charkuterier, svarta
vinbär och kryddor. Fruktigt och
smakrikt vin med rena mörka bär och
bra struktur. Toner av mörka bär, tobak,
charkuterier och kryddor

VINETVINETVINETVINET
Perfekt att dricka nu och till säsongens
mat är denna blend av 60% shiraz 40%
cabernet sauvignon. Servera till grillade
grönsaker, medelstarka ostar samt
grillad fläskkarré. Vinet får vila på
gamla, stora ekfat i 4 månader innan
buteljering och behåller därmed sin
fruktiga och kryddiga fräschör.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Steenberg Vineyards gör idag unika
viner genom sitt speciella microklimat.
Egendomen har genomgått omfattande
investeringar i nybyggd vinkällare,
provningsfacilitet, restaurang och
vingårdar som ger några av Sydafrikas
ledande viner. På egendomen finns
också en golfbana och ett prisbelönt
lyxhotell med tillhörande restaurang,
men grunden till Steenberg var långt
ifrån lika framgångsrik. 1662 anlände
den olyckförföljda 22-åriga änkan
Catharina Utsings till Sydafrika. Efter
fyra äktenskap överlevde den femte och
sista maken, Matthys Michelse, hennes
otur och år 1682 grundar de Steenberg
Farm.



155 kr
/FLASKA

930 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Shiraz

14,5%

750 ml

Wakefield Wines
Wakefield Shiraz 2016

Clare Valley, Australien

Fyllig, tät, balanserad, mjuk smak med
karaktär av perfekt mogen frukt och
rostade toner av fat, kryddor och kaffe,
lång eftersmak. Kan sparas i 2-3
år. Servera till grillat, hamburgare, rätter
på vilt, stekt ankbröst med rostade
grönsaker.

VINETVINETVINETVINET
Kraftfull och fruktig Aussie! Wakefield
Estate är en serie viner där druvorna
hämtats från Wakefields egna vingårdar
i Clare Valley. Vinerna utmärks av en
tydlig karaktär av både druva och
distrikt. Musten har jäst på rostfria
ståltankar. Efter avlsutat alkoholjäsning
har vinet flyttats över till amerikanska
ekfat för malolaktisk jäsning och
därefter ytterligare ett års lagring på fat.
Servera till grillat, hamburgare, rätter på
vilt, stekt ankbröst med rostade
grönsaker.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Wakefield Taylors grundades i slutet av
1960-talet när familjen Taylor köpte
land i Clare Valley och började plantera
vin. Idag är märket ”Taylors” det femte
största i Australien och vingårdarna i
Clare har växt till över 500 ha.
Wakefield Taylors är en av de mest
innovativa producenterna i Australien
och är ledande vad gäller kvalitet och
miljö. På miljöområdet har man bland
annat som första producent i världen

tagit fram en serie helt klimatneutrala
viner som är certifierade enligt. I
Australien säljs vinerna under
familjenamnet Taylors och på
exportmarknaden varumärket
Wakefield.



89 kr
/FLASKA

1068 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Sauvignon Blanc

13%

750 ml

Calvet
Varietals Sauvignon 2017

Languedoc-Roussillon, Frankrike

Ren fruktdriven och krispig med
mängder av svartvinbärsblad, gröna
äpplen och citrusfrukt i såväl doft som
smak.

VINETVINETVINETVINET
Krispig och fräsch sauvignon blanc!
Druvorna till vinet väljs ut personligen
av Benjamin Tuex, vinmakare på
Calvet. Han utgår helt ifrån kvaliteten
druvorna från respektive odlare och
årgångens klimatförhållanden.
Vinodlingarna ligger främst i området
Entre-deux-Mers i Bordeaux. Vinet har
efter vinifiering lagrats på rostfria
ståltankar för att behålla frukt och
fräschör. Passar som handen i
handsken fisk, skaldjur och kyckling.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Calvet är utan tvekan en av Frankrikes
mest kända vinproducenter. Företaget
bildades redan 1818 i byn Tain
Hermitage vilken ligger i Rhônedalen,
fem år senare etablerade de sig i
Bordeaux. Företaget har sedan dess
fortsatt att växa, hela tiden utan att göra
avkall på kvalitén. Hjärtat av
vinproduktionen ligger i Bordeaux där
de äger flera vinslott även om de är
verksamma i andra delar av Frankrike.
Deras viner uppmärksammas gång på
gång av internationell vinpress för sin
höga kvalité.



199 kr
/FLASKA

2388 kr /LÅDA

ANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDAANTAL FLASKOR/LÅDA

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

12 st

Spätburgunder

0%

750 ml

Weingut Friedrich Becker
Spätburgunder

Pfalz, Tyskland

VINETVINETVINETVINET

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Weingut Friedrich Becker hittar man i
byn Schweigen i södra delen av Pfalz.
Precis på gränsen till Alsace i Frankrike
huserar en av de stora pionjärerna i
tysk vinnäring. Ägorna och huset med
tillhörande källare har funnits i familjens
händer under lång tid. Nuvarande
vinmakaren Fritz Becker JR´s farfar
byggde upp och restaurerade förstörda
byggnader och vingårdar efter
världskrigen. Idag driver Fritz JR
vingården och har närmat sig viner från
Bourgogne med noggrann selektering
och ett rigoröst arbete i vingårdarna.
Becker anses vara den bästa
producenten av Pinot Noir/
Spätburgunder i Pfalz.


