
 

  

Läcker nyhet från 

Ribera del Duero 

Tempranillo - Kärt barn har många namn! 
 

Uttrycket stämmer verkligen för Tempranillo som är en druva som odlas 

flitigt över hela den iberiska halvön.  Tempranillo är den huvudsakliga 

druvan i det spanska vindistriktet Rioja. I vindistriktet Toro kallas den 

Tinta de Toro. I vindistrikten i södra Portugal finns druvan under namnet 

Aragonez och i distrikten Dão och Douro heter den Tinta Roriz.  Druvan 

är mycket viktig i bordsviner och i portvin finns den som en av de fem 

portvinsdruvorna. I det spanska vindistriktet Ribera del Duero kallas 

druvan Tinta del País som betyder landets röda. 

 
Ribera del Duero - Ett av Spaniens främsta vinområden! 
 

I vinområdet flyter floden Duero 

som byter namn och blir Douro i 

Portugal. Man har tillverkat vin i 

området runt floden i över 2000 

år, men den egentliga 

vinodlingen startade på 1100-

talet med benediktiner-munkar 

från Cluny i Frankrike.   

 

 

Vinerna från Ribera del Duero har beteckningen Denominación de Origen (DO).  De 

har ofta hög kvalitet och är mycket populära. Det finns också ett stort intresse för det 

har vinområdet området från erfarna odlare i andra regioner. “Many of the Ribera del 

Duero wines that have entered the market are among the most intense and delicious 

Spanish red wines.” - Thomas Mattheus, Wine Spectator. 
 

 

 
79146 

Pris: 113:- 

Marqués de Velilla Roble – Fruktig och elegant! 
 

Marqués de Velilla producerar viner enbart från egna druvor från 183 hektar stora odlingar. De är planterade med 88% Tinta del 

País, 8% Cabernet Sauvignon och 4% Malbec och Merlot. Vi har valt ut Marqués de Velilla Roble till vår vinportfölj. Vinet har 

lagrats på små franska ekfat (barriques 225 liter) under sex månader plus ytterligare minst sex månaders lagring på flaska.  
 

Det fruktiga eleganta vinet har en stor aromatisk intensitet. Här finns mogen frukt (björnbär och plommon) väl integrerat med 

kryddiga mineral och fattoner. Balanserad smak med mjuka långlivade läckra tanniner som ger vinet en lång eftersmak. Serveras 

vid en temperatur av 16° and 18° C till stekt eller grillat kött, vilt och vinet passar också utmärkt till lagrad ost. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

Callia Alta – Sommarfavoriter! 

De här populära och fruktiga vinerna har 

fått tillökning med druvan Pinot Grigio. 

Tre populära beställningsviner hos 

Systembolaget. 

 

 Callia Alta Chardonnay – 83758 

 Callia Alta Pinot Grigio – 72285   NYHET 

 Callia Alta Shiraz Malbec – 71394 

 

 

  

Årets Vinort hos Munskänkarna! 

Ònix Fusió med druvorna Garnacha, 

Cariñena och Syrah passar perfekt till 

smakrika rätter, gärna till vilt eller mustiga 

grytor. Vinet har fått höga omdömen och 

flera årgångar av Ònix Fusió har belönats 

med över 90 poäng av Robert Parker. 
 

Varunummer 74699 – Pris: 165:- 

 

  

Fyndpris på Pedra d’ Orca från Dao!  
 

Pedra d’ Orca produceras på vinfälten runt 

Vila Nova de Tazem i Dâo-distriktet. 

Traditionellt och välgjort vin med druvorna 

Touriga Nacional, Tinta Roriz (Tempranillo) 

och Jaen. Tidigare pris var 83:-. Nu har du 

möjlighet att köpa det här vinet till fyndpris. 
 

Varunummer 74326 – Pris: 59:- 

 

 

Nyhetsbrev i juni 2016   –  Läs mer om vinerna på www.vinkompaniet.se 

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/marques-de-velilla-7914601
http://www.vinkompaniet.se/viewwhine.aspx?id=108
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Callia%20Alta%20Chardonnay_web.pdf
http://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/callia-alta-8375801
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Callia%20Alta%20Pinot%20Grigio%20CA002.pdf
http://www.systembolaget.se/dryck/vita-viner/callia-alta-7228501
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Callia%20Alta%20Shiraz%20Malbec_web.pdf
http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/callia-alta-7139401
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Onix_web.pdf
http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/onix-7469901
http://resources.vinkompaniet.se/Produktblad/Pedra_WEB.pdf
http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/pedra-dorca-7432601
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