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Nyheter och erbjudande 

Välkommen till juli månads 

Nyhetsbrev. 

 

Efter en fantastisk juni månad rent 

vädermässigt, med goda och varma 

grillkvällar, så ser starten på juli lite 

mer blöt ut. Bra för trädgården och 

lantbruket men tråkigt för de som ska 

på semester och inte har möjlighet att 

resa till utlandet.  

Men vi ska nog få en härlig semester 

ändå med mys och härlig samvaro 

med familjen. 

Grillkvällar med god mat och 

praktfulla viner. 

  

Förra månaden skrev jag lite om att 

vi gärna ville anordna provningar och 

hålla vårt 10 års jubileum 

(födelsedag). Dessvärre ser detta ut 

att dra ut på tiden p.g.a. Covid-19. Vi 

ser en ökning av det viruset runt om i 

världen. Vilket vi läser om varje dag 

i tidningarna och ser på tv. Det ser 

dock ut som att flera länder öppnar 

upp för turismen, men det kommer 

inte att bli som förut. INGET ÄR 

SOM FÖRR. 

 

Men vi har provat att göra mindre 

provningar med 12- 14 deltagare. 

Och detta är möjligt och har gått bra. 

Så vi kommer att komma igång igen.  

Det kommer bara att ta lite längre tid 

än vi tänkt. 

 

Även om vi inte kan resa just nu så 

har vi inte haft så stora problem med 

att få vin hem till oss från olika delar 

i världen. Men det tar lite längre tid 

och omkostnaderna är lite högre. De 

flesta av våra producenter är i gång 

igen. Men dessvärre hör vi också från 

dem där allt inte är ok. Vi ser 

växtsjukdomar i Frankrike. Regn och 

hagel har också vållat problem runt 

omkring. 

 

Det är en hård tid för vingårdarna - 

MEN VI SER EN LJUSNING I 

FRAMTIDEN. 
 

Till denna månads viner har jag letat 

fram ett recept som jag tror ni kan 

använda tillsammans med de vita 

vinerna. 

 

Så just här och nu vill jag önska er en 

glad sommar med hopp om att ni får 

en härlig semester. 

PS. Vi är inte på semester och ni är 

välkomna att ringa, maila eller ev. 

komma förbi oss i Arild. 

Take Care 

Hans Frithiof 

Är värt ett besök NÄR vi en gång får 

möjlighet att köra till Frankrike. 

Det vackert belägna Château Fontpinot, som stod färdigt 
år 1872. 

 

Otroligt - 750 år i samma 

familjs ägo 
I år kan konjakshuset Frapin fira sitt 750-års 

jubileum. Huset har överlevt åtskilliga krig, 

den franska revolutionen och vinlusens 

angrepp på 1870-talet. Och det har ändå varit 

i samma familjs ägo genom alla år. 

Se s.3 



Kontakta 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  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIN MED OMTANKE 

Just Roberto Ripasso Superiore della 

Valpolicella.     

                                                           
Intensiv rubinröd färg. Kryddig bukett med 

intensiva aromer av mogen körsbär och sylt. Torr, 

full, mjuk smak i munnen, med en mycket trevlig 

bitter finish.                                                                                                     

Druer: Corvina Veronese och Corvinone 

Veronese 80%, Rondinella 20%.  handplockade. 

Vinet förädlas i stora ekfat i 1 år, och förädlas 

slutligen i flaska i 4 månader.                                                                                                                              

Serveringsförslag : Perfekt med pastarätter, kött, 

vilt och ostar. Perfekt med traditionell "risotto". 

Serveringstemperatur : 16-18° C.                                                            

Hållbarhet efter skörd: 3-10 År. 

EVENTS 

!!! KOM IHÅG !!! 

 
 

Varberg 
KURORTSPARKEN 

Beroende på väder. 

 

Onsdag 8 Juli 

Kl. 17 

Provning  Pris 100:- 
 

Kom ihåg Anmälan 
Anmäl senast  

5 Juli 
 

Tommy 0707 741 161 

Just Roberto  Valpolicella DOC Classico.                                                                           
Valda vingårdar på solsidan, i Marano di Valpolicella-

dalen, hjärtat av Valpolicella Classica    

 

Intensiv rubinröd färg. Kryddig bukett. Torr, mjuk, 

ihållande smak med en slutsmak av körsbär och 

plommon.                                                                                                                                                                   

Druer: Corvina Veronese och Corvinone Veronese 

70%, Rondinella 30%.  I november tillsattes 15% 

must från druvor som torkats i "Fruttaio" i 60 dagar 

(normalt används för Amarone) och påbörjande av 

"andra jäsningen" följt av en 20/25 dagar maceration 

på skinnen. 

Åldring: Vinet förädlas i stora ekfat i 6 månader. 

Slutligen förfinas i flaska i 3 månader.                                                                                                                                              

Serveringsförslag : Perfekt med pastarätter, 

kyckling, lamm, rött kött och ostar.                                                                                                                                                                                                                     
Serveringstemperatur : 15 - 17° C.                                     

Hållbarhet efter skörd: 3 - 6 År  

1 Flaska  

170:- 

Månadens Nyheter 

1 Flaska  

115:- 

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


Jubileet kommer bland annat att firas genom 

att Frapin lägger ut till försäljning 21 st 

kristallkaraffer med en sällsynt och förnäm 

konjak. Antalet hänvisar till att det idag är 

21:a generationen, Jean-Pierre Cointreau som 

står i spetsen för konjakshuset. 

Den speciella jubileums-cuvéen är 

sammansatt av några av konjakshusets äldsta 

eau-de-vie’er (brännvin). Däribland en 750 år 

gammal eau-de-vie. 

Karafferna som är skapta av det gamla 

franska kristallföretaget Baccarat kommer att 

komma ut till försäljning senare i år. Med 

varje karaff medföljer två fina kristallglas 

från samma företag.  
 
De två nya guidade turerna är inte 

gratis. 
Därutöver har Frapin lanseret två nya 

guideturer: En upplevelsestur och en VIP-tur.  

Den första turen som kostar 15 euro (ca 170 

kr) och varar en timme omfattar ett besök i 

husets källare och vinmarker. Även en insikt 

i konsten att blanda de olika eau-de-vie‘ er 

och en avsmakning av fyra av Frapins 

konjaker. 

Besök i ett nytt museum 
VIP-turen som kostar 250 euro (ca 2800 kr) 

och varar 2,5 timme bjuder på samma 

upplevelser. Men som grädden på moset får 

man följa med innanför till destilleriet och 

hos Château Fontpinot - familjens slott - som 

stod färdigt år 1872. Här kommer man att få 

veta mycket mer om husets och familjens 

spännande historia. Turen avslutas med en 

provsmakning av fyra av Frapins absolut 

toppkonjaker och ett besök i husets nya 

interaktiva museum som har öppnat med 

anledning av jubileet.  

Havsabborre 

bakad-i-folie-med-ett-vegetabiliskt 

potpurri  

(man kan 

också 

använda 

öring, lax 

eller 

torskrygg) 

 

 

De säsongsbetonade och lätt söta och 

syrliga grönsakerna gör detta 

idealiskt för en utomhusmiddag i 

trädgården eller på terrassen. 

 

Ingredienser för 4 personer: 

4 st havsabborrar på cirka 300 gr 

vardera,  

20 st körsbärstomater, 20 grovt 

krossade och italienska Gaeta oliver, 

1 msk torkad och hackad kapris, 2 st 

tjocka skivade purjolökar, 4 st 

nypotatisar, 2 st zucchini, 1 msk 

brunt socker, 1 tsk Modena 

balsamvinäger, 2 msk extra Virgin 

olivolja (EVOO) och salt efter 

önskemål. 

 

Gör så här: 

Rengör fisken. 

I en stor skål blandas potatis och 

zucchini som har skurits i tärningar, 

purjolökskivorna, tomaterna skurna i 

hälften, hackad kapris, brunt socker, 

vinäger, EVOO och salt. Blanda väl 

och lägg det åt sidan. Förbered fyra 

ark aluminiumfolie något större än 

fiskens storlek och bakplåtspapper i 

samma storlek och lägg ovanpå 

aluminiumfolien. Lägg en fisk på 

varje dubbelark tillsammans med en 

fjärdedel av grönsaksblandningen. 

Stäng fiskpaketen och placera fisken 

på en ugnsplåt. 

 

Baka i cirka 20-25 minuter i en ugn 

som förvärmts till 200 ° C  

eller tills fiskens insida når upp till 62 

° C. 

Kan också tillagas på grillen. 

 

Öppna försiktigt varje foliepaket för 

att undvika att du blir bränd och 

servera fisken i paketen. 

 

BON APPÉTIT 

 

extra virgin olivolja = EVOO 

Nytt  

från Vinets värld.    



PAGOS DE LA SONSIERRA 

RESERVA, Rioja, Spanien                                                                                                                
Utvalda Tempranillo druvor från 

vinstockar över 40 år gammal. 

Dess enorma komplexitet och perfekt 

balans av kvaliteter gör Detta är ett 

särskilt speciellt gammalt vin. Hints av 

mörk choklad, russin, söta likörer, 

eukalyptus, rostade kaffebönor och grädde 

kombinera i perfekt harmoni, uppmanar 

oss att glömma allt och förlora oss i det 

här märkliga vinet. I munnen det är 

extremt voluminös, fyllig, rundad och 

raffinerad, med a lång, ihållande, mycket 

behaglig finish som 

understryker detta vin bra 

personlighet. 

1 Flaska  

240:- 

Cantina Sampietrana - Tacco Barocco 
- Negroamaro, IGT Salento.       
                                                         

Från hjärtat av Salento vingårde,, detta 

vin intensivt rött i färg, med doft av 

plommon och röda bär frukt, förfina i 

barrique ger anteckningar av mjukhet 

och kryddor, med rätta tannisk.                                              

Druer: Negroamaro 100%  i barriärer i 

9 - 12 månader                                                                                                                                                     

Serveringsförslag: Det matchar väl grill 

kött och ost.                                                             

Serveringstemperatur : 15-18° C.                                    

Hållbarhet                                                      

efter skörd:       

2 - 6 år    1 Flaska  

100:- 
So Sweet, Rosé, Moelleux.  

Pays d’Oc.  Frankrike 

Indication Géographique Protégée                                                                                                       
Elegant flaska, Så sött är ett mjukt 

rosévin med stor aromatisk 

delikatess. Det avslöjar  

anteckningar av mogna röda frukter 

(jordgubbar, hallon, röda vinbär) 

som  avslöjar gourmetkaraktären i 

vår region i södra Frankrike. 

Druver: Grenache och Cinsault.                                                                                                             

Serveringsförslag: Passar perfekt 

som apperitif,   eller med fina 

desserter som makron. 

Serveringstemperatur: 10-12 

° C   Viktigt att 

serveringstemperaturen 

inte är för kallt. 

 Malagouzia - Sauvignon blanc.   

Triantafyllopoulos 

Kos. Grekland                                                           

Lätt varm grönaktig färg. Delikat arom 

av exotiska frukter. Fin fruktig och 

fräsch, sval, mild, smakfull med smak 

med en liten aning citrusfrukt. Bäst 

serveras vid 9 ° C-11 ° C 

Druer: Malagouzia 50%, Sauvignon 

Blanc 50% 

Servering Förslag: med friska fiskrätter, 

grönsaker, tårtor, risotto, mjuka ost och 

frukt. 

Serveringstemperatur: 10-12 

° C.                                                          1 Flaska  

135:- 
Chardonnay    

Triantafyllopoulos   

Kos. Grekland                                                                                                             

Torrt vitt vin med, ljus gyllene 

färg. Färska rika, delikata och 

kryddiga aromer. Diskret närvaro 

av trä. Färsk, rik, oljig och cool 

balanserad smak.  

Druer: Chardonnay 100%, 

Fermentering och åldring i ekfat i 

fyra (6) månader. 

Serverings Förslag: Pastarätter och 

såser, rökt fisk, skaldjur, fjäderfä. 

Serveringstemperatur: 10-12 ° C. 

1Flaska  

140:- 

Solo Roberto                                     

Traminer Aromatico                           

DOC Friuli Grave.  Italien                                                     

Blek guldgul, intensiv aromatisk aroma 

med anteckningar av selvatisk rose. 

Torr, mjuk och försiktigt bitter smak.                                                                                                                  

Druvsorter: Traminer.  Klassificering: 

DOC                                                                                                                                              

Serveringsförslag : aperitiff och 

fiskbaserade rätter, grönsakssoppa och 

välsmakande ost. 

Serveringstemperatur: 10-12 ° C                                                                                                                            

Hållbarhet efter skörd: 2 - 4 År. 

Månadens erbjudande 

1 Flaska  

110:- 

122,25

1 Flaska  


