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Hur blir det med vinerna från årgång 2016? 
 

Om en månad startar den stora vinmässan ProWein i Düsseldorf och vi kommer 
säkert att få höra mycket om de nya vinerna. År 2016 har varit turbulent när det 
gäller vädret för många vinproducenter i Sydeuropa. I flera regioner började året 
med hagel, frost och röta. I Sydfrankrike och Spanien kom sedan sommaren med 
torka som orsakade en extrem stress av vinstockarna och ett lågt skördeuttag med 
minus 20 % hos flera av våra producenter. I gengäld har man skördat väldigt friska 
druvor av hög kvalitet. Vi kan förvänta oss riktigt goda viner men en mindre volym. 

 
Ekologiska viner är på stark frammarsch i Sverige 
 

Försäljningen av EKO-viner hos Systembolaget ökade med ca 20 % under 2016. 
Kravet på vinerna som säljs hos Systembolaget är att de måste ha en certifiering 
från en oberoende organisation som kontrollerar att vinet uppfyller EU:s regler för 
ekologisk odling och ekologiskt vin. Här finns mer information att hämta hos 
Systembolaget om vinernas ekologiska märkning. 
 
Bentonitlera i stället för äggvita vid klarning hos Weingut Sonnenmulde 
 

För att hindra att ett vin blir grumligt måste vinet klaras. Slöjorna i vinet består av 
proteiner som uppstår under jäsningen. Man tillsätter därför ett klarningsmedel 
som gör att proteinerna sjunker till botten av vinkaret. Att använda äggvita för 
klarningen är en gammal metod som är flitigt använd. Hos den ekologiska 
producenten Weingut Sonnenmulde i Österrike väljer man istället att utföra 
klarningen med bentonitlera. Genom den här metoden kan man garantera att 
vinerna är helt fria från djurprodukter och gårdens viner har därför blivit VEGAN-
certifierade i Österrike. Se länkar till vinerna Grüner Veltliner och Blauer Zweigelt. 
 
Trivsam konsumentmässa i Malmö den 4 februari 
 

Vinmässan i Malmö som anordnas årligen av företaget Prowine Nordic brukar vara 
en av de absolut trevligaste. Vi var ett 20-tal importörer och mer än 350 besökare 
som fick en väldigt underhållande dag tillsammans. Besökarna provade viner från 
olika delar av världen och fick veta mer om vinet och producenten.  

 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
Nu har vi satt specialpriser på åtta utvalda viner 
 

Vi reducerar för närvarande lagret för några av våra restaurangviner. Prislistan från mässan i Malmö innehöll förutom tips 
på flera olika viner också en lista med specialpriser på åtta av våra viner. Priset för de här vinerna gäller så långt lagret 
räcker och prislistan finns att hämta på www.vinkompaniet.se.  Här hittar du rabatterade viner från 50 kr/flaska till 120 
kr/flaska. Vi har ännu ett fåtal lådor kvar av vinet ”Winemakers Selection” Grand Callia 2008.   

 

 
 

 
 

 
 

Fyra utvalda ekologiska viner 
 

Esprit Bio Blanc – Privatimport, 95:-/ fl  

Esprit Bio Rouge – Privatimport, 95:-/fl 
 

Grüner Veltliner Heideboden, Beställning, 120:-/fl 
Blauer Zweigelt Alte Reben, Beställning, 123:- /fl 

 
 

Storfavoriten från Priorat 

Ònix Fusió är baserad på druvorna Garnacha, 
Cariñena och Syrah och passar perfekt till 
smakrik mat. Prova gärna det här vinet till 
vilt eller mustiga grytor. 
Ònix Fusió – Beställning, 166:-/fl 

Halva priset på Grand Callia 2008 

Nu har vi ett unikt erbjudande på ett lyx-vin från 
Argentina med 40% Syrah, 20% Merlot, 20% Malbec, 
20% Tannat. Maffigt vin med fantastisk doft och 
smak. Vinet bör dekanteras före servering.  

Grand Callia – Privatimport, 120:-/fl  (240:-) 
 

 
 

 

Klicka på länkarna för extra information eller för att göra en vinbeställning. Läs gärna mer om våra viner på www.vinkompaniet.se 

https://www.systembolaget.se/fakta-och-nyheter/fakta-om-dryck/ekologiskt/ekologisk-och-etisk-markning/
https://www.systembolaget.se/fakta-och-nyheter/fakta-om-dryck/ekologiskt/ekologisk-och-etisk-markning/
http://www.vinkompaniet.se/
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Esprit%20Blanc_WEB.pdf
https://www.systembolaget.se/bestalla-drycker/privatimport/privatimport/
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Esprit%20Rouge_WEB.pdf
https://www.systembolaget.se/bestalla-drycker/privatimport/privatimport/
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Gruner%20Veltliner%20Heideboden_Web.pdf
https://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/sonnenmulde-7369901
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Blauer%20Zweigelt%20Alte%20Reben_web.pdf
https://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/sonnenmulde-7317801
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Onix_web.pdf
https://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/onix-7469901
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Grand%20Callia_WEB.pdf
https://www.systembolaget.se/bestalla-drycker/privatimport/privatimport/
http://www.vinkompaniet.se/

