Tre hyperintressanta vinnyheter i oktober.
folk o folks dryckesexpert är mycket entusiastisk inför de nya vinerna som lanseras den 5 oktober.

Den 5:e oktober lanserar vi tre nya viner i Systembolagets exklusiva tillfälliga sortiment och vår dryckesexpert Mats är så
förtjust att alla tre förhandsvisades på två välbesökta provningar i Göteborg och Stockholm under temat ”I huvudet på Mats
Claësson”. Då provades endast produkter som har personlighet, som berör och till fullo tillfredsställer Mats kräsna
smaklökar. Vad det gäller dessa tre nya viner, som lanseras klockan 10.00 den 5/10, märktes många glada miner även
bland deltagarna. Så vi är nog många som kommer att vara beredda att beställa kommande fredagsmorgon.

Cabidos Gaston Phoebus Petit Manseng Sec 2014
Ett mycket intressant vin är Cabidos Gaston Phoebus Petit Manseng Sec 2014 som Systembolaget köpt in 2400 flaskor av. Det är
en vacker egendom med drygt 9 hektar vinodlingar som ligger precis nedanför byn Cabidos i den norra delen av Béarn. Vi
befinner oss alltså nära vinområdet Jurançon. Det finns drygt 1300 hektar av druvsorten Petit Manseng i världen och det är här i
sydvästra Frankrike som den känner sig som mest hemma. Det är ingen tvekan om att druvan kan ge viner av hög kvalitet och
den har en anmärkningsvärd förmåga att ge hög sockerhalt i druvorna samtidigt som den behåller en mycket hög syra. Den
lämpar sig därför extra väl till viner som är söta eller i alla fall har en viss restsötma. När man doftar på Cabidos Gaston Phoebus
finner man en härlig intensitet och djup i doften där man hittar både solmogen nätmelon, tropiska frukter, bivax samt en fläkt av
parfym och hjortron. I smaken kommer först en viss sötma, men den knivskarpa syran gör att man i slutet får en känsla av ett torrt
vin. För priset finns det en mycket bra intensitet och komplexitet, men framförallt har vinet personlighet. Detta är en ganska ny
producent för oss och när jag och min kollega Mats Abrahamsson provade detta vin för första gången blev vi båda så förtjusta att

vi beslutade att om inte Systembolaget valde att köpa in vinet som en tillfällig lansering, låg framtiden utstakad som en mats o
mats selection lansering.

Nederburg Limited Edition Viognier 2011
Två viner släpps från den tillförlitliga sydafrikanska producenten Nederburg. Det är ingen tillfällighet att den sydafrikanska
vinguiden The Platter’s by Diners Club South African Wine Guide 2017 utsåg Nederburg till årets vinhus. Denna gång kan vi se
fram emot två riktigt roliga viner som släpps i en begränsad upplaga. Det vita vinet kommer från obevattnade 18-åriga stockar från
en vingård i Darling, och att vinet är älskvärt är det ingen tvekan om. Druvan Viognier har sitt ursprung i norra Rhône och det är
svårt att förstå att denna trendiga druva hade en tynande tillvaro för femtio år sedan. Då fanns det bara 14 hektar och alla stockar
fanns på granitsluttningarna i appellationerna Condrieu och Château Grillet. Numer finns druvan över hela världen och år 2000
fanns det totalt 3160 hektar och 2010 hela 11 400 hektar. Tyvärr finns det ingen senare global kartläggning över världens
druvsorter, men den har med största sannolikhet expanderat kraftigt även de sista 8 åren. I Nederburg Limited Edition Viognier
2011 får vi ett härligt uttryck av den aromatiska och blommiga druvan som här även har fått mognadens behagfulla bouquet. Vinet
är härligt nyanserat och uttrycksfullt med dofter och smaker som för tankarna till solmogen aprikos, citruszest, apelsinblom och
viol. Vinet har en ypperlig balans där frukten, faten och den lätt feta texturen umgås på bästa sätt.

Nederburg Limited Edition Pinotage 2004
Pinotage är Sydafrikas egen druva eftersom korsningen mellan Pinot Noir och Cinsaut togs fram 1925 av Abraham Izak Perold,
den första professorn i vitikultur på universitetet i Stellenbosch. Han pollinerade en Pinot Noir planta som växte på egendomen
Welgevallen med Cinsault och resultatet blev fyra småplantor som planterades och glömdes bort när professor Perold lämnade
universitetet 1927 för att börja arbeta på KWV i Paarl. De fyra plantorna återupptäcktes av Charlie Niehaus som ympade dem på
amerikanska rotsystem. Den bästa av de fyra stockarna valdes sedan ut för att bli moderplantan till alla efterföljande Pinotage
stockar. Namnet togs fram av Charlie Niehaus och Abraham Perold och är en lek med föräldrarnas namn. Cinsaut benämndes
nämligen på den tiden i Sydafrika som Hermitage. Den första kommersiella planteringen av druvan skedde 1943 på egendomen
Myrtle Grove fast druvans namn syntes först på en etikett 1961, då producenten Lanserac lanserade årgång 1959 på marknaden.
År 2010 fanns det totalt 6404 hektar, där 6240 hektar växte i sydafrikansk jord. Druvan har faktiskt vuxit i popularitet i hemlandet
och 2017 fanns det 6978 hektar. Det är fortfarande mest en sydafrikansk angelägenhet, men den odlas både i USA, Brasilien,
Nya Zeeland samt i mer begränsad kvantitet i Australien, Kanada, Zimbabwe och Israel.
Druvan Pinotage är både hyllad och föraktad, och jag håller med om att myntet verkligen har två sidor. Det finns producenter som
definitivt får fram riktig bra viner och utan tvekan tillhör Nederburg Limited Edition Pinotage 2004 den kategorin. Men det finns
också en uppsjö av viner som ger associationer av besk, enkel kakao, sprayfärg eller nagelbortagningsmedel, bränt gummi och
överfullt askfat. Så jag rekommenderar er att köpa ett par flaskor av Nederburgs tolkning och upptäcka druvans verkliga potential
och hur de gynnsamt utvecklas med några år på nacken.

Cabidos Gaston Phoebus Petit Manseng
Sec
Systembolagsnummer: 90415

169 kr

Ljuva inslag av mogen nätmelon, stenfrukter, tropisk
frukt, bivax, en parfymerad ton samt en fläkt av hjortron.
Vinet har en hög syra som bär med sig aromerna på ett
mycket fint sätt. Eftersmaken är torr med en viss
förnimmelse av sötma Den höga syran gör att den
lämpar sig väl till mat. Gärna med lite syra i och gärna
lite finare fisk och skaldjursrätter.

Nederburg Limited Edition Viognier 2011
Systembolagsnummer: 96270

199 kr

En av Nederburgs verkliga stjärnskott. Generös och
intensiv arom med inslag av solmogen aprikos,
citruszest, apelsinblom och viol. Smaken är rund med en
lätt fet textur samt en bra fruktighet som balanseras väl
med tonerna från faten. I den långa eftersmaken finns
både aprikos, tropisk frukt, blommor och viol.
Rekommenderas till kraftigare fiskrätter och ljust kött.
Gärna också till asiatiska anrättningar.

Nederburg Limited Edition Pinotage 2004
Systembolagsnummer: 95825

239 kr

Nederburg Limited Editions andra klockrena vin. En
riktigt bra och uttrycksfull Pinotage som efter 24 månader
i fransk och amerikansk ek nått en mycket bra mognad.
aromerna domineras av mörka och röda plommon,
vanilj, kakao och fat. Smaken är fint balanserad och har
ett långt avslut. Passar till lite kraftigare kötträtter och
mustiga grytor.

Se en vacker, kort film om vinproducenten Cabidos och deras vinmakare Meo SakornSeries:

