Våra tio favoritviner som kvalat in i Systembolagets fasta sortiment via
beställningssortimentet
Den här typen typ av uppflyttning har varit möjlig under flera år, men problemet har varit att de
uppflyttade vinerna hamnat i ingenmanslandet som kallas T9, en kategori där man inte kunde vara säker
på att en enda butik skulle ta in vinerna. Numera innebär en uppflyttning att vinet med automatik får
försäljning i ett antal butiker. Hur många butiker och vilka butiker beror på vinets kategori och på hur
bra det sålt i beställningssortimentet.
Champagne
NV Lanson Black Label Champagne / Frankrike / Lanson / nr 7500 / 750 / 359 kr / 89 LGP Torr, frisk
champagne med fräsch frukt, bra balans, bra syra och inslag av persikor, äpple, citrus, ostronskal, bröd
och mineraler. 1955-10-01 Leverantör: Chris-Wine AB
Mousserande vin
Italien 2009 Rotari Blanc de Blancs Extra Brut Trento / Italien / Mezzacorona / nr 77152 / 750 / 129
kr / 87 LGP Ett ungt, friskt mousserande vin med fräsch frukt, bra balans och inslag av grapefrukt, äpple,
päron, blommor och mineraler. 2014-04-01 Leverantör: Enjoy Wine & Spirits AB
NV La Robinia Valdobbiadene Extra Dry Prosecco / Italien / Antonini Ceresa / nr 2102 / 750 / 109 kr /
87 LGP Ett ungt, friskt mousserande vin med fräsch frukt, bra balans och inslag av persikor, äpple, litchi,
ljus choklad och mineraler. 2006-04-01 Leverantör: Vinunic AB
Vita viner
Tyskland 2013 Wachenheimer Riesling Trocken Pfalz / Tyskland / Dr Bürklin-Wolf / nr 81912 / 750 /
155 kr / 88 LGP Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra balans, bra syra och inslag av grapefrukt,
honungspomelo, äpple, blommor och mineraler. Ekologiskt. 2006-06-01 Leverantör: Moestue Grape
Selections AB
Röda viner
Rhône 2011 Santa Duc Gigondas Gigondas / Frankrike / Domaine Santa Duc / nr 74048 / 750 / 219 kr
/ 90 LGP Ett djupt, rikt och fylligt vin med mörkröd frukt, bra balans, bra syra, bra koncentration och
inslag av björnbär, moreller, kryddor och fat. 2012-04-02 Leverantör: Johan Lidby Vinhandel AB
Italien Piemonte 2013 Langhe Nebbiolo Produttori del Barbaresco Langhe / Italien / Produttori del
Barbaresco / nr 72385 / 750 / 149 kr / 90 LGP Ett ungt, friskt vin från Langhe med klingande ren frukt,
bra balans, bra syra och inslag av körsbär, tranbär, granatäpple, te, blommor och mineraler. Drick 15-23.
2014-05-02 Leverantör: Arvid Nordquist Vin och Sprithandel
Toscana 2014 Rocca di Montemassi Governo Toscana / Italien / Rocca di Montemassi / nr 76046 /
750 / 89 kr / 88 LGP Ett djupt, rikt och fylligt vin med solmogen frukt, bra balans, bra syra och inslag av
mörka körsbär, bigarråer, blommor, violer, vingummin, mineraler och fat. En cuvée på sangiovese och
torkade canaiolo- och colorino-druvor. 2015-04-01 Leverantör: Pernod Ricard Sweden AB
Veneto 2009 Musella Amarone della Valpolicella Riserva Valpolicella / Italien / Musella / nr 75441 /
750 / 349 kr / 90 LGP Ett runt, rikt och bussigt vin med solmogen frukt, söta bär och inslag av soltorkade

körsbär, hallon, enbär, bröstsocker, kryddor och fat. 2009-02-02 Leverantör: Enjoy Wine & Spirits AB
Portugal 2013 Magico Douro Douro / Portugal / José Maria da Fonseca / nr 74905 / 750 / 95 kr / 88
LGP Ett ungt, friskt vin från Douro med ren, fräsch frukt, bra balans, bra syra och inslag av körsbär,
tranbär, lingon, blommor, mineraler och fat. 2014-12-01 Leverantör: The WineAgency Sweden AB
Fruktvin
2012 Grythyttan Hjortron Örebro kommun / Sverige Grythyttan Vin AB / nr 12095 / 500 / 168 kr / 88
LGP Ett runt, rikt och bussigt vin med solmogen frukt, bra balans, simmig sötma och inslag av hjortron,
persikor, aprikoser, honung och mineraler. 2013-04-02 Leverantör: Grythyttan Vin

