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Nyhetsbrev 
Välkommen till 2022  
och årets första Nyhetsbrev. 
 

Jag hoppas att alla kommer eller har 
kommit väl in i det nya året. Och med 
hälsan i bästa kondition. Ingen Corvid-
19 eller Omikron eller andra ”märkliga” 
virus. 
Personligen gläder jag mig till ett nytt år 
med nya och mer förnuftiga utmaningar. 
Det blir ett år som jag redan på nuva-
rande tidpunkt kan se att det kommer att 
bli många utmaningar. Både spännande 
men också utmaningar man gärna vill 
slippa.. 
Nedan finns bl.a. de ”dåliga” nyheterna, 
som dessvärre redan har börjat att 
komma in. Dels från vinhusen och från 
transportbranschen.  
Vinhusen har blivit hårt drabbade av ut-
gifter för drivmedel, el och för flaskor.  
Flaskorna stiger med upp till 2,50 kr på 
nuvarande tidspunkt. Men vinhusen har 
också fått besked på att denna prisökning 
gällande från 1 januari endast är för 
denna gångna tidens ökningar. Fortsätter 
utgifterna att stiga på drivmedel och el 
kommer det snabbt att komma ytterli-
gare ökningar. 
Jag har mottagit besked från transport-
branschen som varslar om flera ökningar 
den kommande tiden. 
Den 1 januari stiger priset på transporter 

från Europa med 6 -10 %. På container-
transport från Asien, Afrika och USA 
kommer  ökningen att ligga på upp till 7 
gånger jämfört med tidigare pris. Vi fick 
i november en container från USA. Den 
hade stigit från 3.000 $ till 10.000 $. 
Samtidigt har tiden ökat från 5 veckor 
till 3 månader. För containertrafiken 
skylls en stor del också av brist på con-
tainrar. 
Dessa ting är absolut inte roligt att skriva 
om. Liksom det inte är kul att höja pri-
serna.  Men ökningarna på vinerna blir 
endast p.g.a. omkostnader. Det kommer 
inte att vara andra ökningar. Ökningen 
kommer att ändras löpande efterhand 
som vinerna kommer hem. Jag hoppas 
på ”mindre” ökningar på vinet och hop-
pas också att bränslepriserna faller igen 
och transporten då blir billigare.      
MAN FÅR VÄL LOV ATT HOPPAS 
PÅ EN POSITIV UTVECKLING. 
 
Men lite positiva nyheter får vi också. 
Bl.a ser det ut som att det kommer att 
öppnas upp för professionella mässor 
igen. Jag har mottagit de första inbjud-
ningarna, bl.a i januari i Montpellier, i 
februari i Paris, i mars i Düsseldorf och i 
april i Rhône. Därefter följer en i Italien. 
Dessa mässor avhålles dock endast om 
de enskilda länderna öppnar upp och om 
pandemin tillåter detta. Skulle detta 
hända att flera mässor blir avlysta kom-

mer det istället hållas flera mindre 
provsmakningar via nätet. Men det är nu 
bättre att träffas fysiskt än via nätet. 
Andra nyheter och ändringar kommer att 
meddelas kontinuerligt både här i Ny-
hetsbrevet och på hemsidan. 
Med anledning av vår hemsida för WPW
-wineclub så hoppas jag att ni lägger 
märke till de små förändringar som lö-
pande kommer ut på sidorna. Bl.a är det 
nu en länk till NYA VINER. Där hittar 
ni nya viner som inte är inlagda i respek-
tive områden och där beskrivningarna 
inte heller är färdigskrivna. Och en länk 
till VINETS VÄRLD som är till artiklar 
från vinvärlden. 
Den närmaste tiden kommer det också i 
shoppen finnas en länk till de enskilda 
sorterna av vin m.m. Där alla produkter 
blir visade utan hänsyn tagen till land, 
område o.s.v. Titlarna på dessa sidor blir 
t.ex.   
Alla vita viner, Alla röda viner, Alla rosé 
viner, m.m. 
Denna ändring sker p.g.a önskemål från 
medlemmarna. 
Jag hyser hopp om att dessa förändringar 
och kommande ändringar gör hemsidan 
mer användar- och medlemsvänlig. 
Kom ihåg att ni alltid är välkomna med 
förslag och önskningar. 

GOTT NYTT ÅR. 
TAKE CARE.  

Hans F. Nielsen 



EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

Varberg 

Läjet 
 

Torsdag 20 Januari  
Kl. 1830 

 
Provning Pris 100:- 

 
Finns även provningsflaskor  

att beställa! 

 
Kom ihåg Anmälan 
kontakta Tommy 

 
Anmäl senast  

17 Januari 
Tommy 0707 741 161 

VIN MED OMTANKE 

 

 

Provning eller Event, 
efter önske,            

arrangeras efter          
avtale. 

 

 

 

Nya viner    

Kontakta oss          Här hittar du oss 

WPW WINECLUB  

Stubbarps Gård , Stubbarps Byaväg 73, 263 73 Arild  

Tel.: 042 15 22 80  

wpw@wpw-wineclub.com  

Kenth,  07 38 02 43 57, kenth@wpw-wineclub.com  

Tommy, 07 07 74 11 61, tommy@wpw-wineclub.com  

Hans, 07 03 87 00 46, hans@wpw-wineclub.com  

NAVN Årgang Land  Pris  

Champagne Chatelin Brut Rosé      NV Champagne 
Frankrike 

350,00 

Champagne Chatelin Brut Selection     NV Champagne 
Frankrike 

300,00 

Champagne Chatelin Brut 1 Cru NV Champagne 
Frankrike 

328,50 

Barolo, DOCG 2016 Piemonte 
Italien 

350,00 

Barolo Riserva, DOCG 2014 Piemonte 
Italien 

800,00 

Obaya Selección Tempranillo  Spanien 87,75 

Cascavel Vacqueyras  2019 Vacqueyras, 
Frankrike 

265,75 

Albariño, Rias Baixas, Bodegas Aquitania 2020  Rias Baixas 
Spanien 

125,00 

http://wpw-wineclub.com/files/vinsmagnings-brochure-svensk.pdf


Olafur Eliasson presenterar 2019  

Château Mouton artist label              

"Solar Iris of Mouton"    

återger solens gång på 
Château.  

Den världsberömda 
dansk-isländska konst-
nären Olafur Eliasson 
har designat etiketten 
för 2019 års årgång av 
Château Mouton 
Rothschild. Verket 
"Solar Iris of Mouton" 

presenterat av honom och ägarfamiljen 
är uppdelat i två horisontella ränder: Den 
övre delen representerar dagen med dess 
gyllene nyanser, den nedre delen natten. 
De ramar in ett svart cirkulärt fönster 
som föreställer Château Mouton 
Rothschild. Runt den är åtta ellipser upp-
radade i en ring. De representerar solens 
gång i förhållande till jorden i Pauillac. 
Den lägsta bågen symboliserar den kort-
aste dagen på året, den översta bågen den 
längsta. Formen på siffran 8 hänvisar till 
symbolen för oändligheten. 

Eliasson har förklarat sitt arbete så här: 
"Moutons soliris är en karta över alla 
soluppgångar och solnedgångar som äger 
rum på Château Mouton Rothschild un-
der loppet av ett år. Den representerar en 
signatur för vingården, som berättar nå-
got om förhållandena i som vinet växer 
och förhållandet mellan vinet och dess 
plats." 

Château Mouton Rothschild har gett 
kända konstnärer i uppdrag att designa 
etiketten sedan så tidigt som 1945.  

11 000 färre vingårdar i Frankrike än 

20.10                                                       

Minskning med 16 % inom tio år. 

 

I Frankrike fanns det cirka 11 000 färre 
vingårdar 2020 än 2010. Vilket innebär 
en minskning med 16 % inom tio år. En-
ligt för närvarande publicerade uppgifter 
från det franska jordbruksministeriet var 
antalet vingårdar 2020 endast 59 000. 
 
Enligt siffrorna odlar en vingård i snitt 
19 hektar. Vilket motsvarar en ökning 
med tre hektar på tio år (+19 %). Enligt 
ministeriets statistik har antalet små och 
medelstora vingårdar med en omsättning 
på  
25 000 till 250 000 euro per år minskat 
mest (-21 %). De flesta av dessa företag 
hade stängts av åldersskäl. Denna trend 
kommer att fortsätta under de kommande 
åren: Enligt folkräkningen har antalet 
gårdar med vinodlare under 40 år legat 
stabilt, medan andelen producenter över 
60 år har ökat med 5 % – och står nu för 
totalt 25 % av gårdarna. 
 

Alsaceviner måste ange sockerhalt på    
etiketterna. 
Från årgång 2021 och framåt ska rests-
ockerhalten anges på grund av nya EU-
förordningar. 
 
I framtiden ska etiketter på viner från 
Alsace innehålla enhetlig information om 
restsockerhalten enligt EU-förordning. 
Detta måste anges för viner med appel-
lationerna "Alsace" och "Vin d'Alsace" 
från "torrt" till "halvtorrt" och "lieblich" 

till "sött". Denna indikation kan ges av 
en av de fyra nämnda termerna eller med 
en skala med de fyra termerna tydligt 
markerade med en pil. Märkningsskyl-
digheten gäller även kommunikations-
material som annonser, broschyrer, pris-
listor och fakturor. 

Här definierar "torrt" en maximal rests-
ockerhalt på 4 gram per liter, "halvtorr" 
innehåller 5 till 12 gram restsocker och 
"lieblich" 13 till 45 gram. Kategorin 
"sött" används när det finns mer än 45 
gram restsocker. 

Alsace vinförening CIVA (Conseil Inter-
professionel des Vins d'Alsace) stödde 
ett motsvarande regeringsdekret och för-
väntar sig därmed mer transparens och 
begriplighet för konsumenterna. 

Källa: CIVA, Alsace Wine Council 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flere Nyheter på web. 

Nytt  

från Vinets värld.    



Alegra Sauvignon Blanc.   
Rueda,  Spanien 
2020                                                                                                      
Halmgul till färgen med grönaktig reflekt-
ioner, intensiva och aromatiska med en 
lätt mineral touch. Det är intensivt aroma-
tiska uttryck är en exceptionell 
summan av vegetabiliska toner och exo-
tiska frukter (passionsfrukt), med inslag av 
nyskuren 
gräs med en lätt mineral touch. I den mun 
det presenterar det typiska för Sauvignon 
blanc, det där fräscha och rena elegans.                                                                                                               
Druvor: Sauvignon Blanc                                                                                           
Serveringsförslag: Utmärkt aperitif och 
som en tillbehör till sallader, 
ohärdat ostar och pålägg, fisk, 
skaldjur och risrätter                                                                                                               
Serveringstemperatur: 10 -12° 
C  

1 Flaska  

91,50 

Antichello Custoza.    
Veneto, Italien 
2020 
En delikat, ljusgul färg med magnifika silverfärga-
de nyanser, den har en extremt fin, harmonisk och 
rik doft , en blandning av florsocker, söta mandlar, 
tropisk frukt - särskilt banan - och vaniljsås. Ett vin 
med en bra struktur, levande friskhet och balan-
serad intensitet: Smak av  behaglig mineral och 
finishen är  ren, levande, med en härligt bitter an-
tydan till mandel. 
Druvor: Trebbiano, Garganega, Trebbianello, Cor-
tese, Malvasia, Riesling italico, Pinot Bianco och 
Chardonnay, i de mängder som anges i de officiella 
produktionsspecifikationerna. 
Serveringsförslag:  Custoza hedrar alla äggrät-
ter,som är svåra att annas para ihop med vin. Dess 
sanna personlighet, stark och originell, ger sig till 
känna efter 1 eller 2 års lagring, när 
vinet blir den perfekta matchningen för 
sushi eller pasta med skaldjurssås.  
Serveringstemperatur: 10 - 12 ° C 

 

1 Flaska  

110:- 
Luzón Colección  Monastrell 
Jumilla, Spanien 
2019/20 
Intensiv djup, mörkröd färg. Denna kraft-
fulla Monastrell har en elegant doft med 
kryddiga aromer som påminner om röda 
frukter som körsbär, jordgubbar och svarta 
plommon med en kryddig finish. Smaken 
är saftig och frisk med en uttalad attraktiv 
kropp och en lång och eldig eftersmak. 
Druvsorter:  
100 % Monastrell från utvalda vinodlingar 
som är anmärkningsvärda för dess höga 
höjd och jordmån. 
Serveringsförslag: Idealisk till välkryddat 
viltkött, stekt lamm och pastarätter med 
mycket smaker.   
Serveringstemperatur: 14 – 16 °
C  

Cascavel Sablet 
Côtes-Du-Rhône Villages  2017             
Flammande rött med en fruktig oc 
kryddig doft. Smaken är generös, den ut-
trycker både en kryddig och kraftfull 
svart frukt, samtidigt som den har en lång 
ihållande smak och en delikat sötma.  
Grenache ger rundhet och smidighet, 
Syrah – färg och arom, Cinsault – smak 
och balans, Mourvédre – struktur och 
komplexite. 
Druvor: Grenache 60%, Syrah 20%, 
Cinsault 15%, Mourvédre 15% 
13 500 flaskor har producerats. 
Serveringsförslag: Grillat kött eller 
smakrika ostar. 
Serveringstemp: 12 - 15 ° C.       
International Awards Gold Me-
dal Mundus Vini Summer Ta-
sting 2017 “Best of Show 
Côtes-du Rhône” 

1 Flaska  

160:- 
Monte Toro Roble 
Bodega Ramon Ramos   
Toro, Spanien 
2019  
                                                                                                           
Smakanteckning: Intensiva violetta nyan-
ser som anger ungdom, utseende som 
bläck. Näsan är fruktig och komplex. 
Även om eken är i bakgrunden är den 
väldigt integrerad i frukten. Gommen är 
fyllig, elegant och lång. harmonisk.                                                                                       
Druvor: 100% Tinta de Toro.                                                                                              
Serveringsförslag: : Galicisk lam, kanin-
gryta, ankbröst.                                               
Serveringstemperatur: 16 - 18° CC 

1Flaska  

110:- 

Alegra Crianza,  Ribera Del Duero                                                                                            
De Andres Sisters /Bodegas Castillejo de 
Robledo                                                                  
2016                                                                                                                         
Ljus röd - körsbärsfärg. Aromer av skogs-
frukter och bär med ek- och kryddiga toner. 
Ljus och livlig, lång eftersmak för ett runt 
vin.                                                                             
Druvor: Tinta Fina (Tempranillo),                
Vin lagras i 12 månader på ekfat,  
Vingårdens höjd 980m, Vingårdens ålder 
+30 år gammal                                                                                                                
Serveringsförslag: Rött kött,  vilt, lam och 
mogna ostar.                                                                                                                
Serveringstemperatur: 16 -18° C 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

95:- 

144:- 

1 Flaska  

NYHET 

NYHET 

NYHET NYHET 


