De mest populära dryckerna på stora sommarprovningen.
En av årets mest populära provningar, den Stora sommarprovningen arrangerades den 13 juni på Näringslivets Hus i
Stockholm. Det var 140 personer som slöt upp för att inleda med en fräsch aperitif bestående av CHILL OUT Wine Spritzer
Aperitivo för att sedan ta sig an de olika dryckesstationerna, med totalt 97 olika produkter.

Utbudet var mycket brett på den Stora sommarprovningen och innehöll bland annat roséviner, mousserande, boxviner, vita &
röda grillviner, dessertviner, starksprit och sist men inte minst – Mats favoriter i beställningssortimentet.
Varje deltagare fick utse sina tre favoriter och efter en sammanräkning där en förstaplats gav 3 poäng, 2:a plats gav 2 poäng och
en 3:e plats gav 1 poäng kan vi nu presentera kvällens populäraste produkter (se listan nedan).
Vid halvåttatiden serverades en lättrimmad lax med dillstuvad potatis där vinerna på druvan Riesling verkade vara det mest
populära att avnjuta till. De som hade ork och kraft botaniserade ytterligare bland dryckesborden innan de nöjda och belåtna
deltagarna försvann ut i sommarnatten.

De vinnande dryckerna på Stora sommarprovningen:

Laurent-Perrier Brut Millésimé 2008
Systembolagsnummer: 75308

589,00 kr
Efter sammanräkningen visade sig en mycket tydlig vinnare.
Det blev den välbalanserade och lagringsdugliga
årgångschampagnen, Laurent-Perrier 2008 som tog hem
vinsten med 81 poäng av deltagarna på provningen.

Nederburg The Brewmaster Bordeaux Blend
2016
Systembolagsnummer: 72986

199,00 kr
På en hedrande andraplats och 33 poäng finner vi den
välgjorda bordeaux-blenden Brewmaster från Sydafrikas
mest meriterade vinproducent, Nederburg.

Dog Point Section 94 2016
Systembolagsnummer: 70694

279,00 kr
Ett vin som rönte stor uppmärksamhet med sin intensitet och
personlighet var Dog Points Section 94 och den hamnade på
en bronsplats med 32 poäng.

Jacopo Poli Grappa Amorosa Di Settembre
Systembolagsnummer: 87001

554,00 kr
Den spritsort som kom högst på listan var grappan Amarosa
di Septembre som med sin upphöjda elegans både vad det
gäller smak och flaskdesign knep en fjärdeplats och 22
poäng.

21 poäng: Jeanmaire Champagne
20 poäng: Schmitges Grauschiefer Riesling

19 poäng: Portia Roble
19 poäng: Ruffino Serelle Vin Santo del Chianti DOC
19 poäng: Don Papa Rum
18 poäng: Gustave Lorentz Evidence Riesling Vin Biologique
17 poäng: Gustave Lorentz Evidence Pinot Noir Biologique
16 poäng: Pure Shots Lakrids
16 poäng: Kung Fu Girl Riesling
15 poäng: Grönstedts le National 2019
15 poäng: Pasqua 11 Minutes Rosé
14 poäng: Nederburg Limited Edition Sauvignon Blanc 2011
14 poäng: Planeta Eruzione 1614 Bianco 2014
13 poäng: Pasqua Ripasso Valpolicella Superiore
13 poäng: Domaine Tour Boisée Plantation 1905

