Provade vinnyheter hos Wineﬁnder
”VINER (Provade av Christoffer och Anders Enquist) Alla dessa viner samt fullständigt sortiment
finner ni på Winefinders hemsida här >> MISSA EJ! Montalcino 2011 (14% / 351 KR / 94-95
LGP) Rustik, mörkmurrig doft med inslag av körsbär, kaffe, plommon, tobak lakrits, svarta vinbär, örter
och lingon, vilket fortsätter in i gommen. Mäktig med tyngd och kraft, men samtidigt mjukt elegant. Det
finns en riktigt bra skjuts i vinet och allting sitter där det ska. Väldigt elegant tanninstruktur med juicy
frukt. Det borde bli huggsexa om dessa flaskor som säljs för ett förträffligt lågt pris. Kilikanoon
Killermans Run Shiraz 2012 (14,5% / 198 KR / 93 LGP) Fin och fruktig arom, riktigt inbjudande och
gott. Fat, mörk frukt i syltigare stil (utan att vara oelegant) med animaliska toner i modern stil. Smaken
bjuder på samma mörka frukt, plommon, björnbär, sidfläsk, bacon, kaffe och tobak med en härlig
fräschör och pepparkryddighet. Det är stort och fläskigt med bibehållen skärpa, balans och mineralitet!
Lätt avrundade tanniner tyder på att vinet inte är alldeles för ungt. Missa inte det här! VITA VINER
Weinlaubenhof Kracher Pinot Gris 2014 (/ 13% /135 KR / 89 LGP) Tilltalande doft med fläder,
äpple, citrus, ört, inbäddade bladtoner och en touch av honung. Frisk och fyllig i gom. Ett fräscht och
elegant vin med bra längd, dessutom en läcker syrlighet i frukt. Bra kraft och struktur! Matetic
Vineyards Chardonnay EQ 2014 (14% / 159 KR / 87 LGP) I aromen finner vi skaldjur, vegetala toner,
ostron och fatinslag. Här finner vinet inte helt sin harmoni, men väl i gommen vilar det dock och
utvecklar lite sköna toner av sälta med salmiak, lime, blommighet, frisk syra, lätt krydda och en ettrig,
mineralisk finish som styr upp det hela lite. Dock något avsaknad av frukt i avslutet. Ett vin med
varierande humör. Vignobles André Lurton Chateau de Cruzeau 2006 (12,5% / 187 KR / 88 LGP)
Syrlig fräschör i källarvindarna med kalkstensmineraliskt intro och toner av citrus, honung, bladiga
inslag och en touch rabarber. Silkig tanninstruktur, hög minerlitet med bra bett i frukten. Torrt och
fräscht avslut, men kanske något kort. Ger dock väldigt mycket på vägen dit. Bra potential. Badenhorst
Family Wines Secateurs Chenin Blanc 2014 (13,5% / 115 KR / 89 LGP) Känns lite äldre än vad den
är, ger spontant en Loire-känsla. Frisk och blommig med lakrits och violtoner. Det vilar något rustikt över
vinet som har en bra struktur. Känns rejält och fylligt och samtidigt väldigt fräscht. Vinet bjuder vidare
på en jordig mineralitet och i det långa avslutet finner vi rund krydda och röda mogna fruktinslag. En
snygg cheninblanc från Sydafrika. Ett litet fynd i lättvikts-prisklassen, fram med skaldjuren! RÖDA
VINER Paul Jaboulet Ainé Crozes Hermitage Domaine Raymond Roure 2012 (13,5% / 379 KR /
93 LGP) Stort och koncentrerat vin som bjuder på elegans, vitpeppar, svartvinbär, körsbär, viol, örter,
tobaksblad, mineraler och syrligt transparent och fräsch sötma. Det är vin som är komplext uppbyggt
med lager efter lager och således oerhört kompetent. Som man kan vänta sig är avslutet lika långt och
balanserat som resan dit. Det här är riktigt gott. Dekanteras svalt under 2-3 timmar. Drick nu och 10 år
framåt. Altesino Brunello di Montalcino 2011 (14% / 349 KR / 92-93 LGP) Aromen är inbjudande
och starkt influerad av läckra jordgubbar, violblad, svartvinbär med sötlakritsspets. Transparent kraft
med maritima vindar, bra krydda och mineralitet. Vinbär, björnbär och timjan spelar ut på ett fräscht och

juicy vis med inspel av tobak. Ett kalasgott vin säger vi på Livets Goda och ett kap! Dekantera men drick
det gärna idag lite svalt, det pallar för det alldeles utmärkt. Podere Poggio Scalette Il Carbonaione
2011 (13% / 419 KR / 92- 93 LGP) Stor mörkfruktig doft med blåbär, björnbär och plommon med
sötma. Sötman är dock lättare i gom vilket backas upp med viol, ört, tobak, lavendel och rostade
kaffetoner. Smaken visar att det är ett rejälare vin, med fräschör, balans och fruktigt, sandiga tanniner
med lätt syrlighet. Långt avslut. Ett riktigt gott, stabilt och bra vin. Lufta gärna. Roar Estate Syrah
Garys Vineyard 2012 (14,6% / 389 KR / 92 LGP Animaliska köttoner med sidfläskinslag, mörk frukt,
syrlig näsa, fräschör, salmiak och lakrits. Bra strukturerad doft med täthet och koncentration,
ursprungstypisk syrah. Svart-blå frukt med kaffe, fat, choklad, fläskigt men elegant och skönt juicy, med
smackvänliga egenskaper. Bra krydda och längd. Tillgängligt! Matigt vin med köttig elegans. Ett vin som
tar för sig på rätt sätt! Serveras svalt! Tenuta di Petrolo Torrione 2010 (14% / 256 KR / 91 LGP)
Underbar, elegant och utvecklad direkt i doft, samtidigt som vinet känns ung. Inslag av svarta vinbär,
viol, maritim mineralitet, örter och skaldjur. I gom – rik med påtagliga tanniner och kraft, samtidigt som
den är lättdrucken och fräsch. Rent, klart och elegant. Ett gott och balanserat vin, kanske något kort i
avslutet. Hewitson Miss Harry 2013 (14% / 185 KR / 90-91 LGP) Annorlunda doft med enbär,
uppbackat av julkryddor som kardemumma och ingefära, som förvånansvärt nog sätter sig helt
annorlunda i smaken. I gomseglet finner vi ett läckert, elegant och lättdrucket vin med tydliga
eukalyptustoner med ren och fin frukt. Det är rhonedruvor men vi skulle lika gärna kunnat tro att det var
en pinot i ett annat glas. Lång eftersmak med bibehållen frukt. Gott är inte ett underskattat ord här.
Dekantera, den udda inledningen lugnar ner sig med luft. Cellier des Princes Chateauneuf-du-Pape
´R´ Reserve 2012 (15% / 239 KR / 90 LGP) Vinet har en liten osynk i sig med stjälkiga inslag och eldig
frukt, vilket stör i doft. Det saknas lite skarpa kanter, men blir snabbt ganska trivsamt när vinet hittar
gommen där det uppträder med en timid känsla, och det blir väldigt gott. Fruktoner med körsbär, lakrits,
tobak och hallon. Jean Paul Brun Morgon 2013 (13% / 184 KR / 90 LGP) Rödbärigt och
mörkfruktigt, sött inslag i doften med mineralitet, peppar och fräschör. Smaken fortsätter på det
rödbäriga spåret med lättsamhet och syrlig fräschör, samtidigt som frukten avger en småsöt fruktsötma.
Bra punsch för denna typ av vin, smått imponerande. Chateau Leboscq 2010 (14% / 174 KR / 87
LGP) Ursprungstypisk med doft av lakrits, körsbär, vinbär, fat, ceder och lätt tobak. Finns även en jordig
fräschör. Är man ute efter en billig Bordeaux utan några större utsvävningar, som kan klassas som
hyggligt, då kan det här vara något för dig. Det bjuder inte på något stort men är fullt godkänt. Som
uttrycket lyder, du får vad du betalar för. Passar säkerligen bra till mat i stil med ugnsbakad kyckling
med sidfläsk och rotfrukter. Alla dessa viner samt fullständigt sortiment finner ni på Winefinders
hemsida här >> FRÅN EN VÄRLDSMÄSTARE TILL EN ANNAN – Andreas Larsson provar ””Arvid
Rosengren Världsmästarens Sommarlåda”” (259 SEK/fl / totalt 1554 kr) ”Arvid Rosengren, världens bäste
sommelier år 2016, har valt ut 6 favoriter (1 flaska av varje) som passar till sommarens alla tillfällen. En

frisk och smakrik Blanc de Blanc-champagne, en fruktig Nya Världenchenin blanc, en läskande och
mineralig alvarinho, en biodynamisk och stilfull pinot noir från Patagonien, en utvecklad Barbaresco från
toppårgången 2010 och ett kultvin från Alicante gjort på druvor från 100 år gamla rankor.” VINER: UPR
Champagne Le Mesnil Grand Cru Blanc de Blanc (12% / 88 LGP) Skön, fräsch citrusfrukt med
stram mineralitet, brioche och smörighet. Andreas Larsson tycker till: 87p Oxidativ stil med fallfrukt, bra
intensitet och mognad. Jag gillar nötigheten och intensiteten i kombination med lätta sherrytoner. Vinös
och karaktärsfull helt klart. Aningen mer oxidation än vad jag minns stilen som tidigare. Leo Steen
Wines Chenin blanc 2014 (13,1% / 83 LGP) Vi gillar strukturen på vinet, viskositeten, fylligheten och
det kryddig i avslutet. Dock blir finishen lite bökig och stökigt, med syrligt inspel i obalans. Andreas
Larsson tycker till:82-83p Faten tar över lite för mycket på smaken tyvärr. Här har smaken en mer träig
smak, snarare än rostad. Det här var inte min favorit. Quinta de Soalheiro Alvarinho 2015 (12,5% /
90 LGP) Aromatiska skaldjur med frisk mineralitet, ren stil och törstsläckande egenskaper. Toner av
citrus, fläder och krusbär. Otroligt gott. Drick nu! Andreas Larsson tycker till: 90p Det här tycker jag
jättemycket om, ren, frisk och perfekt att sopa i sig. Jag pratar här inte om den största komplexiten – men
när vi pratar om törstläckande egenskap så är denna utmärkt. Bra substans och längd. Som kuriosa kan
jag berätta att jag precis kommit hem från en vecka i Lissabon och där jag fullkomligt hällde i mig detta.
Jag njuter mycket av detta, lysande vin! Bodega Chacra Barda Pinot noir 2012 (14% / 90 LGP)
Karamelliserat äpple och körsbär, godis-god! Andreas Larsson tycker till: 90p Extremt söt och mogen
pinot med mycket kryddpeppar, nejlika, ingefära, och konfiterad rödfrukt. Den är god, är karaktärsfull
och har en hög volatil syra som håller ihop. Berömmer vinet för karaktären och uttrycket. En pinot i
kryddig stil med hög drickbarhet! Produttori del Barbaresco Barbaresco 2010 (14% / 89 LGP) Fullt
godkänt! God frukt, gott vin Andreas Larsson tycker till: 89p En väldigt charmig klassisk stil. Det ingen
blockbusters eller modern frukt, men släpps alltid med en viss rondör, drickbarhet och komplexitet.
Charmerande klassisk stil. Det är gott och drickmoget idag! Ännu med en viss torrhet i avslutet. Servera
gärna till mat. Bodegas Artadi El Seque 2013 (14,5% 92 -93 LGP) Andreas Larsson tycker till och
Livets Goda instämmer: Rökig, härlig mörk frukt i modern stil. Generös med rostade toner, vanilj, mörk
massiv bläckig frukt och bra frukthäng. Vinet är elegant med körsbärsfrukt, fräscht och friskt rakt
igenom med integrerade fattoner. Ett vin som bjuder på mycket nu, men skulle vilja låta den vila något år
till så att faten avrundas lite. Gott! Arvid Rosengren Världsmästarens Sommarlåda finner ni hos
Winefinder här >>”

