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Österrike – Årets vinland 2015 
hos Munskänkarna. 
 

Österrike är känt som ett väldigt bra 
vitvinsland. Vi tänker oftast på utmärkta viner 
av druvorna Grüner Veltliner och Riesling. 
Men i Österrike finns det flera andra gröna 
druvor som ger fantastiskt goda viner.  Här 
hittar vi också riktigt bra röda viner av både 
inhemska och internationella sorter.  
Munskänkarna har utsett Niederösterreich till 
årets vinort 2015. Här finns också de viktiga 
vinområdena Burgenland och Steiermark 
 

 

 

Vinområdena i Österrike ligger på ungefär 
samma breddgrad som Bourgogne i 
Frankrike. Men i Österrike kan temperatur-
skillnaderna vara betydligt större. 
 
Varma, soliga sommar- och höstdagar med 
svala nätter bidrar till utvecklingen av 
fräscha, aromatiska viner med fyllighet och 
raffinerad karaktär.  
 

 

 

Österrikes mest odlade druvor: 
 

 Grüner Veltliner (30%) 

 Zweigelt (14%) 

 WelshRiesling (8%) 

 Blaufränkisch (7%) 

 Riesling (4%) 

 Chardonnay (3,2%) 
 
 

Gols - Ett vinområde i Burgenland 
 
Bilden till höger visar de olika druvorna som odlas i 
vinområdet runt Gols. 
 
Gols är en gynnad plats för vinframställning och ett av 
Österrikes mest kända och bästa vinodlingsområden. Här 
i Burgenland på den östra stranden av sjön Neusiedl och 
dess nationalpark ligger Seewinkel-området som är den 
västligaste utlöparen av det ungerska låglandet. 
 
I norr finns Parndorfer Platte med sediment och grus 
som floden Donau skapat under den senaste istiden. De 
gamla vingårdarna i Gols finns på sluttningarna av 
grusplattan i riktning mot Neusiedler See. 
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Vinodling i Gols på sluttningarna mot Neusiedler See 

 

De två mest odlade druvsorterna i Österrike 

 
Grüner Veltliner 

 

 
 
Grüner Veltliner med en tredjedel av den totala 
vinodlingsarealen i Österrike är den i särklass mest 
spridda druvsorten. Grüner Veltliner är en kraftig 
sort som ger säkra och goda utbyten.  
 

Druvan är mycket stor och robust.  Grüner Veltliner 
mognar ganska sent och behöver en lång höst med 
massor av sol. I Gols finns vanligen unga vinstockar 
av Grüner Veltliner.  

 

 

Zweigelt 

 

Zweigelt eller Blauer Zweigelt är en korsning av 
Blaufränkisch och St Laurent och är den vanligaste 
blå druvsorten i Gols. 
 

De stora druvorna växer koniskt med täta och 
robusta bär. Kvaliteten på druvorna är starkt 
beroende av kvantiteten. Kraftig beskärning är 
nödvändig.  Variationen av Zweigelt baserade viner 
sträcker sig från mjuka fruktiga lättdruckna viner 
till kraftfulla viner som har lagrats på ekfat.  
 

Sorten egenskaper kännetecknas av smaken av 
mogna körsbär och sammetslena tanniner. 
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Weingut Sonnenmulde – En ekologisk vinodlare i Gols 

Weingut Sonnenmulde skiftade till helt till ekologiska produktionsmetoder år 2007.  Familjen har alltid varit 

medvetna om närmiljön och angelägna att skydda sina odlingar. Mottot är att en sund miljö skapar friska 

vinstockar som i sin tur ger stora högkvalitativa druvor. Det är syskonen Kathrin och Andreas Schreiner som 

driver vingården idag med ett aktivt stöd från sina föräldrar. 

 

”Det är fantastiskt att kunna producera stora 

viner från mogna och hälsosamma ekologiska 

druvor. Vinerna har fått en lugn jäsning och 

gott om tid att mogna. Vi är stolta över vår 

gamla traditionella vinkällare där stora ekfat 

kombineras med modern vintillverkning.”  

 

Vinerna från Weingut Sonnenmulde kan köpas genom privatimport! 

Om du vill köpa ett vin som inte finns i Systembolagets sortiment, kan du göra en förfrågan om 
privatimport. Detta gäller viner som du tycker är intressanta och som varken finns i Systembolagets 
ordinarie sortiment eller beställningssortimentet. Vinet som du uppskattat vid ett restaurangbesök kan 
nästan alltid beställas genom privatimport. Nu får du chansen att beställa två av våra senaste 
restaurangviner. Priset inkluderar alkoholskatt, moms och transport till din butik. 

Det är enkelt - så här går det till: 

1. Registrera en förfrågan om privatimport (klicka på texten för en länk till Systembolaget) 
2. Du får svar med ett bekräftelsemejl med ditt nummer på förfrågan 
3. Systembolaget skickar en offert per mejl 
4. Svara om du accepterar eller avböjer offerten 
5. Om du accepterar offerten skickar Systembolaget en bekräftelse till dig 
6. Delbetala 30 % av köpesumman i din butik 
7. Butiken kontaktar dig när varorna har kommit 

  

http://www.systembolaget.se/bestalla-drycker/privatimport/privatimport/
http://www.google.se/url?sa=i&source=imgres&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAkQjRwwAGoVChMIqZz_rfjGyAIVZHdyCh0N0QkD&url=http://www.sonnenmulde.at/kontakt/&psig=AFQjCNEkW6A-VQIHQYEAG06yC6G7lG4e7Q&ust=1445083146161955
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Månadens erbjudande: Två belönade ekologiska viner från Weingut Sonnenmulde 

 

 

Grüner Veltliner Heideboden 
 
Grüner Veltliner är utan tvekan den mest kända av de österrikiska druvsorterna. 
Odling under många decennier gör vinerna fantastiska och intressanta. De har 
egenskaper som kan mätas enkelt med de bästa vita vinerna i världen. Grüner 
Veltliner-vinerna från Neusiedlersjön har en fruktig doft med en elegant bukett. 
Vinerna är alltid mycket harmoniska med en behaglig syra. 
 

Grüner Veltliner Heideboden är ett torrt, ungdomligt, smakrikt och fruktigt 
vin. Lätt kryddig smak med inslag av gröna äpplen, honungsmelon och citrus. 
 

Producent: Weingut Sonnenmulde 

Druvor: Grüner Veltliner 100% 

Serveras till: 
Serveras till rätter av fisk eller skaldjur, grönsaker samt ljust 
kött. I Österrike serverar man ofta vinet till wienersnitsel. 

Alkoholhalt: 12 % 

Vårt artikelnummer: GRUVEL 

 
 
 
Ekologiskt certifikat: 
BIO-Certifikat AT-BIO-402  
 
 
 
Guldmedalj vid “International 
Organic Wine Award competition  2015” 
 
 
 

 

 

 

 
Privatimport av hel låda med sex flaskor till din butik: 
 

Pris : 119:- / flaska ( 714:- för sex flaskor) 
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Blauer Zweigelt Alte Reben 

 
Druvan är både fruktig och sammetslen och ger samtidigt fylliga röda viner. 
Karaktären av en Zweigelt skapar alltid angenämt milda viner med charmiga smaker 
som är lätta att dricka. 
 

Blauer Zweigelt Alte Reben kommer från de äldsta vinstockarna på vingården hos 
Sonnenmulde. Här får man betydligt färre druvor, men druvorna är mognare och ger 
ett mörkt, mäktigt vin som är rikt på smaker.  
 

Rund, mjuk lätt kryddig smak av mogna körsbär, röda frukter tillsammans 
med en lätt chokladton. 
 

Producent: Weingut Sonnenmulde  

Druvor: Zweigelt 100% 

Serveras till: Gås, anka, fläskkött eller till stekt fisk 

Alkoholhalt: 13 % 

Vårt artikelnummer: ZWEIGELT 

 
 
Ekologiskt certifikat: 
BIO-Certifikat AT-BIO-402  
 
 
 
Silvermedalj vid “International 
Organic Wine Award competition  2015” 
 

 

 

 

 

 

 

 
Privatimport av hel låda med sex flaskor till din butik: 
 

Pris : 122:- / flaska ( 732:- för sex flaskor) 
 
 

 

 


