
169 kr
/FLASKA

1014 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Corvina, Corvinone, Dindarella, Molinara, Negrara, Rondinella

12,5%

750 ml

Tedeschi
Valpolicella DOC Superiore 2016

Valpolicella, Italien

Doften är friskt fruktig med toner av
körsbär, vinbär och örter. Kroppen är
medelfyllig med en pigg syra, mjuka
tanniner och ett fruktigt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Klassisk Valpolicella från ett av de riktigt
gamla amaronefamiljerna. Vinet görs
enligt familjen Tedeschis ledord;
struktur, elegans och delikata aromer.
Druvorna kommer från vingårdar i
Mezzane och Tregnano där jordmånen
främst består av lera och kalksten av
morainiskt ursprung. Rankornas
snittålder är 25 år och består av en
blend av 30% corvina, 30% corvinone,
30% rondinella, 10% molinara,
rossignola, negrara och dindarella.
Druvorna skördades i slutet av
september och början av oktober. Vinet
lagrades därefter i ett år på slavonisk
ek. Ett klassiskt italienskt vin som
kommer att sitta som handen i
handsken med klassisk italiensk mat.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Mitt i den stora amaronehysteri som
råder med nystartade firmor, framtagna
specialmärken, dubiösa
tillverkningsmetoder och prispress finns
det ett fåtal riktigt gamla
amaronefamiljer som står för trygghet,
tradition och seriositet. Familjen
Tedeschi - med sin 400 år långa historia
i Veneto - är en av dessa familjer. Med
noggrannhet, precision och respekt för
det traditionella har man tagit företagit

in i framtiden. 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

Älgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssås

Baconburgare med Blue-CheeseBaconburgare med Blue-CheeseBaconburgare med Blue-CheeseBaconburgare med Blue-Cheese
dressingdressingdressingdressing

Mustig älggryta med ädelost och svampMustig älggryta med ädelost och svampMustig älggryta med ädelost och svampMustig älggryta med ädelost och svamp

Örtgrillat Lamm med rostade primörerÖrtgrillat Lamm med rostade primörerÖrtgrillat Lamm med rostade primörerÖrtgrillat Lamm med rostade primörer

Oxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med Parmesanpotatis

Spagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanesca



249 kr
/FLASKA

1614 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot

14%

750 ml

Château Caronne Sainte Gemme
Château Caronne Sainte Gemme 2015

Haut-Médoc, Frankrike

Doften är stor och fruktdriven med
aromer av svarta vinbär, ceder,
plommon, mocca, läder och kryddor.
Kroppen är stor med integrerade
tanniner, en stor koncentration och en
sötkryddig eftersmak.

VINETVINETVINETVINET
Klassisk Bordeaux Haut-Médoc från
toppårgången 2015! Årgången består
av 60% cabernet sauvignon, 34%
merlot och 6% petit verdot som fått
lagras i 12 månader på gamla ekfat.
Matchas väl till mat - gärna fina
köttbiten tillsammans med
potatisgratäng eller potatispuré - gärna
med en krämig sås. Ett vin att dricka nu
eller spara i upp till fem år.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Caronne Sainte Gemme är mycket
gammal plats. Den stammar från en
Lieu-dit vid namn Carona som tros
betyda ”lilla källan” på gammal dialekt.
”Sainte-Gemme” kommer i sin tur från
en lingvistisk utveckling av ”Saint
Jaime” eller ”Sainte James” från 1800-
talet. Platsen var en knytpunkt för
pilgrimer på väg till templet Saint
Jacques de Compostela.

De första skriftliga källorna om
vinproduktion från ägorna kring
Caronne Sainte Gemme kommer från
1648 då markägaren Denys de Mullet
de la Tour St Lambert fick ”vin från
Caronne” i betalning för en hyra. Den

befintliga egendomen köptes 1900 av
Emile Borie, farfar till Jean Nony-Borie
som tog över ägorna 1943. Idag är det
Jeans brorson François Nony som tar
Caronne Sainte Gemme in i framtiden.

Egendomen ligger på gränsen till St-
Julien och har en jordmån bestående
av ljus lera. Det steniga ytskiktet
möjliggör god värmeisolering och en
möjlighet för rötterna att leta sig djupt
ner i marken.

 



119 kr
/FLASKA

714 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Grüner Veltliner

12%

750 ml

Weingut Müller
Grüner Veltliner Göttweiger Berg 2018

Kremstal, Österrike

En aromatiskt fruktig doft med toner av
gula äpplen, krita, vit peppar och lime.
Kroppen är torr och medelfyllig med en
stiltypisk fetma, en hög syra och ett
kryddigt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång! Stiltypisk grüner vetliner från
familjen Müllers vingårdar kring berget
Göttweiger. Den stora skillnaden i
temperatur mellan dag och natt bidrar
till vinets fräschör. Ett fruktigt och
matvänligt vin som passar bra till såväl
fisk som fågel och grönsaksbaserade
rätter.

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

774 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Cabernet Sauvignon, Cinsaut, Grenache, Syrah

13%

750 ml

Château Pigoudet
Première Rosé 2018

Provence, Frankrike

Fruktig och bärig doft av röda vinbär,
hallon, melon och citrus.  Smaken är
torr med toner av solmogna röda bär
och en frisk syra. Lång läskande
avslutning.

VINETVINETVINETVINET
Ny årgång av en av våra kunders
favoritroséer! Härligt fräsch Provence-
rosé i fruktig stil. Château Pigoudet
strävar efter en ren och frisk fruktighet i
sina viner och levererar med detta vin
ett perfekt sommarvin i lättillgänglig stil.
Matcha med fisk, skaldjur, sallader eller
som en aperitif.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
I klassiska rosédistriktet Côteaux d’Aix-
en-Provence finner vi Château
Pigoudet. I regionen har man gjort vin
sedan romarnas tid och Ch. Pigoudets
ägor har sett i stort sett likadana ut
sedan 1820. De senaste 25 åren har
egendomen ägts av familjen Schmidt-
Rabe och sköts idag av Sabine Rabe
och hennes man, Hans-Ulrich. Med
utsikt över Sainte-Victoiremassivet är
Pigoudets ägor de nordligaste i
regionen. De 40 hektaren vingårdar
tornar upp sig på 400 meter över havet
och det svala läget hjälper till att ge
vinerna dess fräschör. Château
Pigoudet odlar sina ägor enligt
principen ”Lutte Raisonée” som innebär
en hållbar vinodling där man ger tillbaka
till naturen och tar tillvara på
resurserna. Man favoriserar ekologiska

preparat men är inte certifierade. I den
nya källaren (invigd 2015) gör man
såväl vita, röda och roséviner.



179 kr
/FLASKA

1014 kr /LÅDA

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

DRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVORDRUVA/DRUVOR

ALKOHOLALKOHOLALKOHOLALKOHOL

VOLYMVOLYMVOLYMVOLYM

6 st

Barbera, Corvina, Rondinella

13,5%

750 ml

Musella
Valpolicella Superiore Ripasso 2015

Valpolicella, Italien

Fylligt vin med tydliga inslag av körsbär,
örter och en aning fat. Lång balanserad
eftersmak med inslag av fat, örter, kaffe
och mörka bär.
 Passar utmärkt till lamm, nötkött och
starkare ostar.

VINETVINETVINETVINET
Klassisk Ripasso från Musella! 65% av
vinet kommer från rester av
Amaroneproduktion. 15 procent av
druvorna har fått torka i fyra veckor
innan pressning och jäsning.
Resterande 20% av vinet har
genomgått en konventionell vinifiering.
Varje del jäser för sig och spenderar ca
två till tre veckor med skalen innan
blanding och förflyttning till stora
franska ekliggare om 1500 och 3000
liter sker. Här får vinet vila i ytterligare
12 månader innan vinet buteljeras. Kan
lagras upp till fem år.

PRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTENPRODUCENTEN
Azienda Agricola Musella är ett
ekologiskt och biodynamiskt jordbruk,
certifierat sedan 2014, som drivs och
ägs av Emilio Pasqua och dottern
Maddalena. Tillsammans med
vinmakaren Enrico Raber har de skapat
ett jordbruk i harmoni med naturen.

De 400 ha ägorna är fördelade på ca 50
ha vinodlingar, skog, olivlundar och

1500-tals villan Corte Ferrazzette som
inhyser vineri, bed&breakfast och
Emilios bostad, vackert belägen i
utkanten av Valpolicella.

Vinerna skiljer sig från de traditionella
stilarna av viner från regionen med sin
elegans, längd, komplexitet och långa
nyanserade eftersmaker.

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

Älgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssåsÄlgfilé med svartvinbärssås

Baconburgare med Blue-CheeseBaconburgare med Blue-CheeseBaconburgare med Blue-CheeseBaconburgare med Blue-Cheese
dressingdressingdressingdressing

Mustig älggryta med ädelost och svampMustig älggryta med ädelost och svampMustig älggryta med ädelost och svampMustig älggryta med ädelost och svamp

Örtgrillat Lamm med rostade primörerÖrtgrillat Lamm med rostade primörerÖrtgrillat Lamm med rostade primörerÖrtgrillat Lamm med rostade primörer

Oxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med ParmesanpotatisOxfilé med Parmesanpotatis

Spagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanescaSpagetti alla puttanesca



149 kr
/FLASKA

894 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 Superiore Asolo Millesimato Extra Brut 2018

Veneto, Italien

Eleganta och fruktiga aromer av gula
äpplen, päron, citrus och mineral med
en fräscht och friskt avslut.

VINETVINETVINETVINET
Från Winefinders egen
Proseccoproducent Montelvini
presenterar vi här en av deras
toppcuvéer! Proseccoviner kommer i
många olika stilar men de bästa anses
vara de som kommer från DOCG-
klassade byar där förutsättningarna är
exceptionella. Montelvinis vineri ligger i
en av dessa DOCG-byar: Asolo. Vinet
tillhörs Montelvinis toppserie 'Collezione
Serenitatis'. Druvorna till detta vin
kommer 100% från vingårdarna i byn
Asolo och görs i en extra torr stil för att
ytterligare framhäva områdets unika stil.

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


