Köpguide till vinerna som lanseras på Systembolaget idag kl 10

Mousserande vin: 86-90 LGP
2012 Loriot Pagel Special Club
Champagne / Frankrike / Joseph Loriot-Pagel / (750 ml) Nr 97066 / 496 kr
90 Ungt, lite busigt med yviga toner av röda äpplen, plommon och pomerans. Addera citrusskal och
mineral med uns rostat bröd i slutklämmen för trevlig helhet.
Leverantör: ChampagneHuset CH
2011 Sanchez-Le Guédard Special Club Premier Cru
Champagne / Frankrike / Sanchez-Le Guédard / (750 ml) Nr 97050 / 496 kr
89 Välgjort om än något tunn, den krispiga syran kantas av lime, tuttifrutti, smörblomma och citrongräs
med förnimmelser av vanilj som rundar av.
Leverantör: ChampagneHuset CH
Vita viner: 91-95 LGP
2016 Pichler Krutzler Grüner Veltliner Supperin
Wachau / Österrike / Weingut Pichler-Krutzler / (750 ml) Nr 96294 / 279 kr
91 Gillar mycket! Framförallt den intensiva koncentrationen och komplexa helheten. Bredaxlad frukt med
päron, passionsfrukt och litchi i fokus. Krita och kryddnejlika mynnar ut i långt avslut. Lagra gärna!
Leverantör: The WineAgency Sweden AB
2016 Oestricher Rosengarten Riesling Grosses Gewächs
Rheingau / Tyskland / Weingut Spreitzer / (750 ml) Nr 96242 / 349 kr
92 Ett givet köp denna månad, fullfjädrad riesling med stor kropp och fin balans mellan frukt och syra.

Exotiskt samsas med färsk verbena, uns dragon och rejäl mineralitet, lägg i källaren för ytterligare
lagring.
Leverantör: Enjoy Wine & Spirits AB
2016 Altembamberg Rotenberg Riesling Grosses Gewächs Trocken
Nahe / Tyskland / Gut Hermannsberg / (750 ml) Nr 96241 / 299 kr
93 Min stil av vin, den precisa syran i samspel med gröna, yviga äpplen och rejält med kryddig örtmix i
komplett upplevelse. Köp gärna flera, vinet gynnas av lagring!
Leverantör: Enjoy Wine & Spirits AB
2016 Pouilly-Fuissé Tête de Cru
Pouilly-Fuissé / Frankrike / Château Fuissé / (750 ml) Nr 96308 / 279 kr
91 Dags för en ny årgång av denna favorit, här råder riktigt bra balans mellan syra, fat och frukt.
Aromatiskt piggar upp därtill toner av röda höstäpplen, färska rosor och viss vanillin. Köp!
Leverantör: Johan Lidby Vinhandel AB
Vita viner: 86-90 LGP
2008 Dürnstein Riesling
Wachau / Österrike / Tegernseerhof / (750 ml) Nr 96298 / 199 kr
89 Härligt vin med läckra mognadstoner, ännu friskt och fruktdrivet men med harmonisk syra och mer åt
det tropiska hållet, framförallt i smaken. Uns petroleum, mineralsälta och vanilj dröjer sig kvar.
Leverantör: Amka Vinimport AB
2016 Larkün Chardonnay Pandolfi Price
Valle del Itata / Chile / Pandolfi Price / (750 ml) Nr 96268 / 159 kr
87 Fruktigt med tydliga toner av gula äpplen, krita och rostade nötter med markerad syra och aningen
kryddig eftersmak. Något anonym i stilen.
Leverantör: Johan Hagström & Co HAB
2015 Pandolfi Price Los Patricios Chardonnay
Valle del Itata / Chile / Pandolfi Price / (750 ml) Nr 96267 / 239 kr
89 Här händer det betydligt mer, djupare koncentration av persika, litchi och juläpplen. Lägg till tallbarr,
kanderade mandlar och kryddnejlika för riktigt god upplevelse.
Leverantör: Johan Hagström & Co HAB
2015 Chanin Bien Nacido Chardonnay
Santa Maria Valley / USA / Chanin Wine Co / (750 ml) Nr 99256 / 399 kr
90 Ett stort vin med mycket av allt, i dagsläget med aningen överdrivna ekfat. Pomerans och
apelsinkaramell kantas av mossa och rostade hasselnötter med pikant syra som livar upp.
Leverantör: Quaffable Wines Sweden AB
Följ oss gärna på Instagram
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Röda viner: 91-95 LGP
2015 Benedikt Baltes Bischofsberg
Franken / Tyskland / Benedikt Baltes / (750 ml) Nr 95467 / 399 kr
92 Betydligt kryddigare än väntat, nästan mustigt i stilen om än med sval, elegant prägel som piggar
upp. Färsk dragon och uns fänkål kantas av tydliga fat och rejält med bigarråer och röda höstäpplen.
Lagra gärna!
Leverantör: Handpicked Wines Sweden AB
2014 Chanin Duvarita Pinot Noir
Santa Barbara County / USA / Chanin Wine Co / (750 ml) Nr 94021 / 499 kr
92 Vilket vin, den djupa koncentrationen av kryddig frukt och välbalanserade fat mynnar ut i friska,
fruktdrivna efterdyningar. Inslag av torkad lavendel, aningen jord och mängder söta bigarråer blir till
lättgillad upplevelse.
Leverantör: Quaffable Wines Sweden AB

Ta

chansen att prova Biondi-Santis fina 2014 men var snabb för de lär gå fort!
2014 Biondi-Santi Fascia Rosso di Montalcino
Rosso di Montalcino / Italien / Biondi-Santi / (750 ml) Nr 95803 / 559 kr
92 Härligt vin från legendarisk producent. Ännu aromatiskt och ungdomligt friskt med syrliga svarta
körsbär, kanelstång och försiktigt med färska dadlar. Ekfaten håller sig snyggt i bakgrunden. Uns parfym
dröjer kvar.
Leverantör: Provinum Vinhandel AB
2013 Runchet Freisa d’Asti
Piemonte / Italien / Trinchero / (750 ml) Nr 95852 / 329 kr
91 Mörkt och murrigt med animaliska inslag och rejäla doningar ekfat. Rostat med toner av stall och
mörk choklad har sällskap av blå plommon, rosmarin och lakrisal. Relativt lång men stram eftersmak.
Leverantör: Wine Trade Sweden AB
2016 Turley Juvenile Zinfandel
Kalifornien / USA / Turley Wine Cellars / (750 ml) Nr 95933 / 319 kr
91 Om jag dricker zinfandel kommer det allt som oftast från Turley. Få hanterar druvan med samma
briljans, visserligen tilltaget i mjuk, bärgenerös tappning men med elegans och viss syra som lyfter
helheten. Ekfaten ligger snyggt i bakgrunden.
Leverantör: Divine AB

B

en Glaetzer besöker Livets Goda, manen bakom Anaperenna & Amon-Ra
2016 Anaperenna
Barossa Valley / Australien / Glaetzer Wines / (750 ml) Nr 95670 / 379 kr
91 Älskar den mustiga, generösa stilen, tilltagna toner av syltade björnbär och mullbär samsas med söt
lakrits, torkad basilika och rejält med fat. Allt detta och frisk syra blir till fullfjädrad ”aussie-upplevelse”.
Leverantör: Prime Wine Sweden AB
2016 Amon-Ra
Barossa Valley / Australien / Glaetzer Wines / (750 ml) Nr 95668 / 499 kr
93 Bunkra! Drick nu eller låt vinet utveckla ytterligare fruktsöta doningar av mörka bär och fruktkompott
med tonvis av körvel och vanilj. Utmärkt!
Leverantör: Prime Wine Sweden AB

Röda viner: 86-90 LGP
2015 Mondeuse Claude Quenard & Fils
Savoie / Frankrike / Claude Quenard & Fils / (750 ml) Nr 95937 / 219 kr
88 Lättsamt och elegant, den svala framtoningen med inslag av röda vinbär, nyslaget gräs och pigg syra
landar i aningen grön eftersmak. Perfekt till mat, gärna med gröna ingredienser på tallriken.
Leverantör: Vintedge AB
2016 Côte de Brouilly Domaine de la Voûte des Crozes
Côte de Brouilly / Frankrike / Nicole Chanrion / (750 ml) Nr 90070 / 175 kr

88 Välbyggt vin om än med något kort eftersmak. Blåbärsjuice och svartavinbärskarameller samsas med
stram örtighet och uns lakrits i avslutet.
Leverantör: Vinson AB
2017 Morgon Corcelette Vieilles Vignes
Morgon / Frankrike / Domaine Daniel Bouland / (750 ml) Nr 95940 / 229 kr
89 Täta doningar av färska blåbär och lingon samsas med körvel och uns krita som bidrar med fräschör.
De jordiga tonerna dröjer sig kvar. Aromatiskt avslut.
Leverantör: Johan Lidby Vinhandel AB

F

rédéric Drouhin från familjeföretaget Drouhin som varit biodynamiska sedan 1997
2015 Côte de Beaune Joseph Drouhin
Côte de Beaune / Frankrike / Joseph Drouhin / (750 ml) Nr 95913 / 299 kr
89 Utan tvekan ett trevligt och välgjort vin, producentstilen känns igen och årgången bjuder yppigt med
generösa, nästan överdrivna toner av körsbär och söta jordgubbar med förnimmelser av mineral. Faten
håller sig snyggt i bakgrunden.
Leverantör: Provinum Vinhandel AB
2016 Moulin-à-Vent Les Vignes du Tremblay
Moulin-à-Vent / Frankrike / Domaine Paul Janin et fils / (750 ml) Nr 90124 / 185 kr
88 Trevligt vardagsvin, måhända brister det en aning i koncentrationen. Stram syra, något stjälkigt
intryck med syrliga körsbär och färska blåbär i fint sampel med kryddiga fat.
Leverantör: Vinson AB
2016 Saint-Amour Grandes Mises
Saint-Amour / Frankrike / Mommessin / (750 ml) Nr 99410 / 159 kr
87 Rent, snyggt och välbyggt utan att vinet lämnar några större avtryck efter sig. Svarta vinbär och
torkade enbär blandas med uns parfym, svarta vingummin, färska blad och örter. Något stjälkigt.
Leverantör: Giertz Vinimport AB
1996 Scarpa Barbera d´Asti I Bricchi
Barbera d’Asti / Italien / Antica Casa Scarpa / (750 ml) Nr 95845 / 279 kr
89 Vin med ålder, om än finns både spänst och välbyggd frukt kvar bland komponenterna. Torkade
nypon, lingonsyrligt, julkryddor och ceder blir till minnesvärt och gott.
Leverantör: Gullberg by Stockwine AB
2014 Opalia Campi Valerio
Tintilia del Molise / Italien / Campi Valerio / ( 750 ml) Nr 95692 / 169 kr
88 Spännande vin av druvan tintilia. De massiva faten i form av tobak och vaniljkola samsas med
plommonkompott och söt lakrits. Kardemumma märks tydligt.
Leverantör: Quaffable Wines Sweden AB
2013 Pargolo La Villa di Ilaria
Chianti Classico / Italien / La Villa di Ilaria / ( 750 ml) Nr 95912 / 229 kr
89 Finfin balans mellan färsk salvia, bigarråer, söta jordgubbar och rejäla doningar fat. Choklad och
rostat kaffe märks i både doft och smak. Livlig syra och kännbara tanniner, om än börjar viss mognad
infinna sig.
Leverantör: Vintedge AB

2016 Dolcetto d’Alba Coste & Fossati
Dolcetto d’Alba / Italien / G.D. Vajra / (750 ml) Nr 90335 / 179 kr
87 Trevligt vardagsvin i stram, örtig tappning. Nyslaget gräs, körvel och slånbär kantas av tallbarr och
mylla med livlig syra och friskt avslut.
Leverantör: Moestue Grape Selections AB
2014 Barbaresco Starderi
Barbaresco / Italien / Az. Agr. Olek Bondonio / (750 ml) Nr 95143 / 446 kr
90 Syltade körsbär, frisk sommaräng och färska rosor samsas med kanel och apelsinmarmelad, därtill
finns toner av ljus choklad och fudge. Hade förväntat mig bättre komplexitet i detta vin.
Leverantör: Vin & Natur Malmö AB
2016 La Bruja de Rozas
Vinos de Madrid / Spanien / Comando G / (750 ml) Nr 95705 / 199 kr / 89 LGP
Garnacha i lättsam och elegant tappning. Aromatiskt och lätt parfymerat samsas med hösthallon, krutrök
och anisrot. Riktigt läcker eftersmak.
Leverantör: Wine Trade Sweden AB
2015 Veraton Bodegas Alto Moncayo
Campo de Borja / Spanien / Bodegas Alto Moncayo / (750 ml) Nr 90222 / 269 kr
88 Fat och murrig frukt om än råder bra balans. Frisk syra livar upp, likaså torkade blåbär, vinbärssylt
och vanilj med något överdriven fatkaraktär.
Leverantör: Vinovativa AB

2016 Saint-Joseph Hedonism
Saint-Joseph / Frankrike / Domaine Faury / (750 ml) Nr 99196 / 239 kr
88 Kryddpeppar, nejlika och lagerblad samsas med torkade nypon, björnbär och mossa. Ett trevligt vin
om än med något tunn koncentration. Inte helt i balans. Lagra något år för att se om det rättar till sig.
Leverantör: Picky Drinks AB
2015 Château Tour Baladoz
Saint-Emilion Grand Cru / Frankrike / Château Tour Baladoz / (750 ml) Nr 90428 / 299 kr
88 Generöst och storstilat med sötmogen frukt, intensiva toner av röda plommon och svarta vinbär åtföljs
av rosor och parfymerade blommor med en hel del jord och mylla i avslutet. Gott redan nu.
Leverantör: Robert Rask Vinhandel
2012 Les Petites Cailles
Cahors / Frankrike / Jean Luc Baldes-Clos Triguedina / (750 ml) Nr 90472 / 299 kr
89 Malbec i mustig tappning, här finns lufttorkat kött, rök, blå plommon, slånbär och lavendel med i
smakbilden. En hel del rostade fat dominerar eftersmaken. Allt med stor fräschör.
Leverantör: Vintedge AB
2016 Ridge Geyserville
Alexander Valley / USA / Ridge Vineyards / (750 ml) Nr 99292 / 349 kr
90 Som alltid smarrigt med finfin struktur mellan plommonkompott, färsk rosmarin, svarta vingummin
och integrerade fat. Vanilj, tallbarr och choklad gör sig påminda. Gillar!
Leverantör: Vinunic AB
Följ oss gärna på Instagram
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Sprit: 91-95 LGP
Chateau du Breuil Cask nr 201 20 years
Calvados du Pays d’Auge / Frankrike / Château du Breuil / (700 ml) Nr 40258 / 789 kr
94 Härlig intensitet av röda höstäpplen, torkade äppelskal och nougat med stor fräschör och aromatiskt
avslut. Förnimmelser av kanel dröjer kvar.
Leverantör: Stellan Kramer AB
Nikka Coffey Malt
Japan / The Nikka Whisky Distilling Co / (700 ml) Nr 11259 / 649 kr
93 Mjuk, rundad och djup med imponerande koncentration. Tilltagna fat i kombination med kåda, fudge
och torkat gräs därtill nektarin och apelsinkaramell i komplex helhet. Givet köp denna månad.
Leverantör: Symposion International AB

