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"A change is gonna come..."

Är du precis som oss och bara älskar
mat och dryck, låter nyfikenheten och
upptäckarlusten styra? Då kanske vår
premiumtjänst kan vara något för dig.
Priset - 49 kr/mån eller 299 kr/år
tycker vi är sympatiskt och du som
läsare får då tillgång till en hel del extra
läsning. Via hemsidan kan du nämligen
logga in och få hela vårt vinotek med
tusentals provade viner i telefonen.
Plus våra recensioner av
dryckesnyheter på Systembolaget,
bilagor, djupgående artiklar om dryck
och givetvis en hel del annat som
exklusiva erbjudanden, provningar
m.m.

Franken
GUIDE TILL
46 VINER

Barolo '15
& Barbaresco '16
RAPPORT FRÅN
GRANDI LANGHE 2019

Bästa vinerna upp till 150 kr

www.livetsgoda.se
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SVERIGES VINJOURNALISTER ÄR ENIGA. RAMOS ÄR BÄSTA VINET I BOX.

ÅRETS VINNARE.
BÄSTA BOXEN!
GULD I KATEGORIN ÅRETS RÖDA BOX I PRESTIGEFYLLDA ÅRETS VINARE 2019

”SUCCÉGOD BOX” AFTONBLADET
MAJ 2019

ALLT OM VIN
FEBRUARI 2019

GÖTEBORGS POSTEN
JUNI 2018

5 / 5 I BOXTOPPEN
MARS 2019

Topplistor, senaste provade boxarna och de bästa
billiga vinerna på Systembolaget.

Cofinanciado por:

Fundo Europeu
de Desenvolvimento Regional

Boxtoppen.se är Sveriges guide till de bästa
vinerna i de lägre prisklasserna!

RAMOS RESERVA 2018 | 3 LITER | ALK. VOL 14 % | ART. NR 6139 | 259 KR
LÄS MER PÅ
DRINKWISE.SE

BESÖK WWW.BOXTOPPEN.SE IDAG!
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*Klimatkompenserade transporter mellan producent och Systembolag i samarbete med Zeromission. Läs mer på hermanssonco.se/hallbarhet

Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.
Boxtoppen.se
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INNEHÅLL
12 Sparkling Stockholm – premiär för Stockholms unika bubbelevent
13 Svenska vinproducenter satsar på mousserande
– med support från Champagne
14 The Wine Company tipsar: Här är de hetaste vintrenderna 2020
16 Provade boxar: 5 poäng

FAVORITDRUVAN
ZINFANDEL FRÅN
1000 STORIES
KRAFTFULLT, SMAKRIKT
OCH FYLLIGT.
Mycket fruktig smak med tydlig fatkaraktär,
inslag av björnbär, vanilj, svartpeppar,
jordgubbar, smörkola och choklad.

19 McManis Petite Syrah
20 Formulae från Barone Ricasoli
22 När hållbart & gott blir till ett!
24 Provade boxar: 4 poäng
28 Provade boxar: 3 poäng
29 SAV 1785 – ett unikt svenskt bubbel
30 Älskvärd tysk ekologisk riesling i litersformat!
32 Provade boxar: 2 poäng
34 Recept: Lombardiska rullader på risottobädd

[BOURBON BARREL AGED]

ZINFANDEL 2017

Finns att beställa på Systembolaget.se

Art. nr: 74824 • Pris: 139 kr
14,5% alc/vol. • 750 ml
USA, Kalifornien
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Alkohol i samband med
arbete ökar risken för olyckor.
Boxtoppen.se
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Poängskalan rankas
fallande 5-1
5 POÄNG
ENASTÅENDE

hermanssonco.se

ETT VIN - TUSEN TILLFÄLLEN

REDAKTION & NYHETSPROVARE
Anders Enquist, Niklas Jörgensen,
Christoffer Enquist, Erik Dahlström.
CHEFREDAKTÖR / ANSVARIG UTGIVARE
Anders Enquist
anders.enquist@livetsgoda.se
FORM
Erik Dahlström
erik.dahlstrom@livetsgoda.se

4 POÄNG
MYCKET BRA

ANNONSBOKNING
Christoffer Enquist
christoffer.enquist@livetsgoda.se

3 POÄNG
BRA, GÖR JOBBET

POSTADRESS
Box 4152, 131 04 Nacka

2 POÄNG
TVEKSAMT

KUNDTJÄNST
Växel: 08-448 25 50
Tis-Tors: kl 10-12

AR VI DEN KORTA BESKRIVNINGEN av
Tommasi Graticcio Appassionato lyder
den så här. ”Ett intensivt, fruktigt vin med
viss kryddighet.”
Gräver vi lite djupare avslöjas det snart att här
samsas en ovanligt välbalanserad smak- och
doftblandning av russin, torkade plommon,

mogna körsbär, salvia, mörk choklad och kanel.
Vad innebär detta i klartext? Jo, att här har du
ett vin som passar till alla de tusentals tänkbara tillfällen som kräver något extra.

TOMMASI GRATICCIO APPASSIONATO
ART NR 5354 12,5%, 289 KR (3000 ML)
99 KR (750 ML) 59 KR (375 ML)

Vilket ditt speciella tillfälle är, vet givetvis bara
du själv. Vi har i alla fall vinet för det.

*Klimatkompenserade transporter till och från vårt lager i Sverige i samarbete med Zeromission. Läs mer på hermanssonco.se/hallbarhet

Läs mer på drinkwise.se

1 POÄNG
INTE ACCEPTABELT

WWW.BOXTOPPEN.SE
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Alkohol i samband med arbete
ökar risken för olyckor.
Boxtoppen.se
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AKTUELLT
Svenska vinproducenter
satsar på mousserande
– med support från
Champagne

Sparkling Stockholm
– premiär för
Stockholms unika
bubbelevent
– I maj 2019 lanserades Sparkling Göteborg och tog oss alla med
storm. På tre veckor hade mässan lyckats sälja slut på alla sina 5
400 förköpsbiljetter. Nu är det huvudstadens tur att få ett eget
bubbelevent, säger Stanley Wong, VD för Svenska Dryckesmässor
som nu arrangerar nio årligen återkommande dryckesmässor i
Sverige.
– Vi tror att många kommer att uppskatta detta nya event. I Sverige älskar vi ju bubbel och intresset för drycken är större än någonsin! Därför
ville vi skapa en ny och unik mötesplats där vi samlar mousserande vin
i alla dess former under ett och samma tak, fortsätter Stanley.
Intresset, försäljningen och kunskapen för mousserande vin har
ökat de senaste åren och utbudet har blivit mycket bredare även inom

Torsdag den 16 januari samlas tio svenska producenter av
mousserande vin på Särtshöga Vingård i Östergötland för en
workshop som leds av vinmakaren Pierre-Yves Bournérias från
oenologiska institutet i Champagne.

de lägre prisklasserna. Trenden visar att vi i Sverige dricker mousserande vin året om och vid fler tillfällen än förr då man snarare
sparade den bubbliga drycken till ett speciellt tillfälle. Den största
ökningen har skett i försäljningen av prosecco, cava och crémant men
även champagnen har en tydlig ökning de senaste åren.
– Det här ökade intresset är även något som vi har uppmärksammat
de senaste åren på våra dryckesmässor och nu tyckte vi det var hög
tid att mousserande vin får ett helt eget och unikt forum – Ett bubbelevent i Stockholm, säger Stanley Wong.
– Bubbel passar ju ihop med många olika smaker och på eventet
kommer det också finnas några väl utvalda utställare med delikatesser som passar till mousserande vin, exempelvis choklad, ost och
skaldjur, avslutar Stanley.

Fakta
Sparkling Stockholm
När: 7:e mars 2020
Öppettid: Lördag kl.
11.00-20.00
Var: Stockholm Waterfront
Biljettsläpp: Juni 2019
Mer inforamtion finner
man på www.svenskadryckesmassor.se/
sparklingstockholm/

Pierre-Yves and Niclas
Utbildningen arrangeras av branschföreningen Svenskt Vin som jobbar
aktivt för att utveckla branschen och öka tillväxten inom svensk vinnäring. En viktig del i arbetet är kunskaps- och kompetensutveckling.
– Vi har fantastiska förutsättningar att producera kvalitetsviner här i
Sverige. Med en druva som trivs i vårt klimat och som ger ett friskt vin
med hög syra som lämpar sig väl både för stilla och mousserande vin.
Idag är vi ett dussintal producenter som satsar på mousserande och
många av dem är på plats på Särtshöga i veckan, säger Sveneric
Svensson, ordförande i Svenskt Vin.
Utbildningen är den andra som hålls av Pierre-Yves Bournérias på
Särtshöga. Årets tillfälle kommer att ha fokus på blending, lagring Sur
lie och Solera, degorgering och dosage.
Plats: Särtshöga Vingård, Väderstad, Östergötland
För anmälan och mer information kontakta:
Sveneric Svensson, ordförande Svenskt Vin
svesmail@gmail.com
Niclas Albinsson, vinproducent Särtshöga Vingård
Niclas.albinsson@telia.com

Livets Goda
DRYCKESTIPSET
Vill du varje vecka få dryckestips
direkt i mailen som är provade av vår
expertpanel? Dessutom helt gratis...
Då är Dryckestipset något för dig!
Anmäl dig till info@livetsgoda.se
med ämnesraden ”Dryckestipset”.

LIVETS GODAS
VINKLUBB
Vill du vara med i Livets Godas
vinklubb och få verkligt exklusiva
vinerbjudanden?
Anmäl dig till info@livetsgoda.se med
ämnesraden ”Livets Godas Vinklubb”.

Stanley Wong, VD för Svenska Dryckesmässor
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The Wine Company tipsar:

Här är de hetaste
vintrenderna 2020
Nytt decennium, nya trender. I år firar dessutom The Wine Company tio år och i samband med internationella
Vindagen den 22 januari listar vinaktörens sommelier Linda Sorby det nya decenniets hetaste vintrender.
Bland dessa ser man en ökad näthandel, säsongslöst rosé och Greta Thunberg-effekten.

Vintrender
The Wine Company firar tioårsjubileum i år. Inför det nya tiotalet
tipsar nätvinhandlaren om tio starka trender att hålla koll på
under 2020. Mycket har hänt under decenniet som gått, även när
det kommer till vin. Miljötänket har revolutionerats och numera
talas det om att hela kretsloppet ska vara så hållbart som möjligt
– såväl ekologiskt som socialt.
– Det som skiljer vinbranschen i dag från tio år tillbaka är att
den är mer progressiv. Vi ser att fler kvinnor tar över prominenta
vinhus och det finns ett större utrymme för lekfullhet och nytänkande när det kommer till vin. Med nya smakkombinationer och
konsumtionsvanor är vi inte lika låsta i gamla regler och traditioner. Samtidigt ökar kundernas efterfrågan på viner som både är
ekologiskt och socialt hållbara, säger Linda Sorby, sommelier och
marknadschef på The Wine Company.

1. Greta Thunberg-effekten
Bland många svenskar är ekologiska och hållbara val en naturlig
del av vardagen, i stort som smått. Svenskar efterfrågar en ökad
transparens. Detta speglar vilka viner som konsumeras. Vart vinet
kommer ifrån, hur vinet framställts och om arbetarna har bra villkor spås ha ännu större betydelse för konsumenten under 2020.

2. #Rosé all year
Det finns ingen anledning att vänta in rätt säsong när det gäller
goda viner. Rosévinet har fått en självklar plats på vinhyllan och
det är lika rätt att avnjuta ett glas rosé under skidsemestern i kyliga februari som i gassande varma juli. Hashtagen #roséallyear
har funnits i ett par år men 2020 spås bli året då vinsäsongerna
slutas ta på så stort allvar. Rosé spås dessutom bli årets
bröllopsdryck.

3. Fler svenskar kommer
beställa sitt vin online
Alla vill hitta sätt att effektivisera vardagen på och tack vare smidiga
hemleveranser blomstrar e-handeln. Att köpa sitt vin online är både
enkelt och smidigt. Dessutom ger det kunder tillgång till exklusiva
små partier. Dessa och flera andra goda skäl till att handla online
istället för i butik gör att vinhandlare ser 2020 som det år då näthandeln av vin sätter fart på riktigt.
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4. Dricka mindre, men bättre
En våg av medvetna konsumtionsval spås bre ut sig än mer bland
svenskar under 2020. Premiumviner till speciella tillfällen och hälsan
är i fortsatt fokus. Detta kommer även resultera i att vi ser fler viner
med lägre alkoholhalt, mindre flaskor och fler hjälpmedel för att enkelt
kunna återförsegla vinet. Den alkoholfria trenden tycks inte mattas av
– snarare öka.

5. Bubbel, mer poppis än någonsin
Bubbel, bubbel, bubbel. Drycken på allas läppar. Nja, kanske inte riktigt. Men all försäljningsstatistik av den mousserande drycken skjuter
fortsatt i höjden. Inte bara champagne utan alla former av mousserande
vin till drinkar som spritz spås öka ännu mer i popularitet.

6. Vin som matchar syrlig och fermenterad mat.
7. Klassiska vinområden i Europa är på väg
tillbaka.
8. Inhemska och udda druvor.
9. Okända och mindre vinregioner.
10. Vin som berättar en historia och har en tydlig
terroir, håll utkik efter östeuropeiska viner.

Boxtoppen.se
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Hur tyder jag vinerna?

OMRÅDE / LAND / PRODUCENT / VOLYM / ARTIKELNR / PRIS

2017 Periquita Reserva

PENÍNSULA DE SETÚBAL / PORTUGAL /
JOSÉ MARIA DA FONSECA / 3000 /
2560 / 249

På härligt portugisiskt i doften med
mörka plommon som får sällskap av
touriga nacionals omisskännliga
violnyanser samtidigt som det smyger
rostade inslag från eklagringen i
bakgrunden. Ett stänk fuktig tobak och
torkade frukter med fin kryddighet
kompletterar. I gommen då? Framförallt
balans! Lättdrucket, lättgillat men likväl
med struktur i form av en
bakomliggande smeksam tanninslöja,
syra som agerar ryggrad och läskande
svartvinbärsfruktighet och hintar från
faten. Dessutom en eftersmak som
stannar kvar. Bravo!
THE WINEAGENCY SWEDEN AB

2017 Monlusso Barbera

PIEMONTE / ITALIEN / ANTICA
CANTINA DI CALOSSO / 3000 / 2388 /
249

Mörkbärig doft i körsbärslandskap med
kryddighet i rätt trivsamt utförande.

2018 Formulae Barone
Ricasoli
TOSCANA / ITALIEN / BARONE
RICASOLI / 3000 / 12300 / 249

Inte bara pålitlig utan också en box som
levererar såväl druvkaraktär som
ursprungskänsla med tydliga
sangiovesevibbar.
Smaken är ungdomligt pigg och ren med
körsbären i spetsen men har även visst
tanninmotstånd. Att druvans lilla
kärvhet ges utrymme är plus i kanten
och gör vinet härligt matvänligt.
WINEWORLD AB

2019 Lindeman’s
Gentleman’s Collection
Batch No 9 Shiraz

SOUTH EASTERN AUSTRALIA /
AUSTRALIEN / LINDEMANS / 3000 /
6075 / 199

Vinös stil med fräsch kryddig bärfrukt,
eukalyptus och behaglig känsla i gom
och avslut.
TREASURY WINE ESTATES SWEDEN AB

OENOFOROS AB

2018 Te Kairanga Pinot
Noir

MARLBOROUGH / NYA ZEELAND / TE
KAIRANGA WINES / 1500 / 6254 / 214

Här möts vi av den för pinot noir så
typiska transparenta, rubinröda färgen.
Doften är inbjudande med ganska
eleganta toner av rödbärig frukt, främst
mosade jordgubbar och körsbär men
även ett stänk hallon. Det finns även en
fin kryddighet i bouqueten, med toner av
sandelträ, kryddnejlika och muskot.
Även faten bidrar med ett stänk vanilj. I
gommen ett dansant vin med viss täthet,
fin apelsinliknande syra och solmogna
röda bär, främst smultron och körsbär.
Avslutet är förhållandevis långt och
lämnar ett kryddigt intryck efter sig.
Seriös box och med tydlig ’pinosity’.
STELLAN KRAMER AB

2018 Casas Patronales
Cabernet Sauvignon
Carmenere Syrah
VALLE CENTRAL / CHILE / CASAS
PATRONALES / 3000 / 2130 / 197

Här möts vi av en klassisk doftprofil där
främst cabernet och carménère sätter
ner foten med sina vegetala nyanser
uppbackat av cassis, paprika och mynta
i pigg stil och där det vinösa får vara
med. Solmognad absolut men inte på
bekostnad av fräschör. Generositet i
gommen med mörka bärinslag, örtighet,
inte minst då myntan och så då det skönt
gröna som får oss att tänka ceder och
gräs. Strävheten är nertonad men finns
där och ger viss struktur och motstånd
till det hela och vi kan helt enkelt
konstatera att detta inte alls är dumt, det
är faktiskt en seriös box till inga pengar
alls. Dessutom är det ett torrt vin vilket
är plus i kanten!
INDEPENDENT WINE COMPANY AB

2018 Ramos Reserva

2018 La Strada

PORTUGAL / ALENTEJO / JOÃO PORTUGAL RAMOS /
3000 / 6139 / 259

PORTUGAL / ALENTEJO / CONSULVINUS / 3000 / 2178
/ 219

Stor doft med gott om mörk bärgenerositet, främst
yppiga toner av björnbär och som backas upp av
kryddighet och salt lakrits. Det solgenerösa fortsätter i
gommen med kryddig frukt men en skön
tanninrikedom skänker fräschör och ger struktur till
vinet som fortsätter vara en av de mest stabila boxarna.

Ett möte mellan portugisiska trincadeira och franska
syrah ger här ett generöst kryddigt vin med hintar av
såväl solmogna svarta vinbär som björnbär. Smaken är
lättillgänglig men ändå relativt fyllig och med fin skjuts i
tanninerna som balanserar rondören.
HERMANSSON & CO AB

HERMANSSON & CO
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McManis Petite Syrah

5 POÄNG = ENASTÅENDE

– bland de bästa bag-in-box du kan köpa
Petite sirah dök upp i Kalifornien under mitten av 1880-talet. Då
hade druvan blott existerat under drygt två decennier i
Frankrike där den korsats fram mellan syrah och idag mer eller
mindre försvunna peloursin. Utanför Kalifornien kallas druvan
durif men det är främst på amerikansk mark den stortrivs och
frodas. I Sverige har vi kanske mest av allt associerat den med
McManis Family Vineyards och deras otroligt prisvärda take på
druvan. Inte minst hör deras boxtappning av petite sirah år ut
och in till de bästa bag-in-box du kan köpa. Boxtoppen har provat den nuvarande tappningen - 2017 McManis Petite Sirah
- och det är ett vin som bjuder på härligt omfamnande frukt!

2016 Amicone

2016 Tommasi
Valpolicella

VALPOLICELLA / ITALIEN / TOMMASI /
3000 / 74509 / 319

Lättsam men inte tyngdlös i kropp med
fin balans i frukten med sina rödmörka
hallon- och körsbärsinslag och rökiga
toner. Lavendel. Sötman är smakfullt
ren, syrlig och fräsch och avslutet har
bra längd med krydda och frukt.
HERMANSSON & CO

2017 The Econic
Zinfandel

KALIFORNIEN / USA / BONTERRA
VINEYARDS / 3000 / 6557 / 319

Druvtypisk med björnbärsfrukt, visst
djup och fräsch gomkänsla med rondör i
frukten. Bra längd.

VENETO / ITALIEN / CANTINE DI ORA /
3000 / 74325 / 299

2017 McManis Petite Sirah
(ARTIKEL 8362, 3000 ML, 14%, 289 KR)

Ett generöst vin där skönt solmogna toner av björnbär och svarta vinbär formligen väller ur glaset, uppbackad av allt från
fräsch stjälkighet, krydda och söt lakrits. Viss fatkänsla med
mörk choklad i spetsen kikar också fram. Smaken smeker samtidigt som det finns stoppning i den fylliga gomkänslan och även
silkiga tanniner bidrar till att linda in bärfruktigheten och addera fräschör. Avslutet är långt, nästan med citrusinslag och
diskret ek. Ett vin som är lika gott att dricka på egen hand som
till ryggbiffen, grytan eller än mer till det grillade när det åter
blir aktuellt!

Solmogen doft med blåbär, körsbär och
björnbär vilka backas upp av kryddiga
fatnyanser, örtighet och torkade frukter.
Smaken är finstämd med balanserad
sötma som hjälper vinet, inte stjälper,
och det bjuds på skogsbär, jordiga
nyanser, stram mineralitet och torkade
örter. Fylligt och fräscht med sötma.
CHRIS-WINE AB

2018 Cigarra Reserva

LISBOA / PORTUGAL / CASA SANTOS
LIMA / 3000 / 79220 / 229

Kryddig doft med tobak, mynta och rätt
snygg frukt och bakomliggande
tanniner.
GIERTZ VINIMPORT AB

VCT SWEDEN AB
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Formulae från Barone Ricasoli
i ny charmerande årgång
och design
Barone Ricasoli är en stor producent i Chianti Classico med
sina drygt 2,5 miljoner liter per år men när det kommer
till boxen Formulae så breddas uppsamlingsområdet vilket
lett till ursprungsbeteckningen Toscana. Däremot är det
enbart tal om sangiovese, druvan som är regionens
signum och stolthet nummer ett. Precis som fallet är med
övriga viner från Ricasoli, deras klassiska Brolio Chianti
Classico exempelvis, så arbetar man med Carlo Ferrini
som konsult, mannen som kommer från Florens och som
blivit något av de flygande vinmakarnas ikon i Italien.
2018-versionen av Formulae är precis som många av
Ricasolis viner, synnerligen lyckad. Dessutom
presenterade man i slutet på 2019 en riktigt trevlig
designuppdatering på boxen.
2018 Formulae Barone Ricasoli

TOSCANA / ITALIEN / BARONE RICASOLI / 3000 / 12300 / 249

Inte bara pålitlig utan också en box som levererar såväl druvkaraktär som ursprungskänsla
med tydliga sangiovesevibbar. Ricasolis Formuale är en trygg bastion i lådvinssegmentet och i
den nya årgången bjuds örtiga vindar med saftiga körsbär i den charmiga doften samtidigt
som en försiktig ekton hintar i bakgrunden. Smaken är ungdomligt pigg och ren med körsbären i spetsen men har även visst tanninmotstånd. Att druvans lilla kärvhet ges utrymme är
plus i kanten och gör vinet härligt matvänligt.
WINEWORLD AB
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LOHAS Viñedos

– när hållbart & gott blir till ett!
Vinet då, 2018 LOHAS Viñedos?
Om man bortser från hållbarhetstänket en stund och blott fokuserar
på vinet så är det faktiskt ett riktigt gott sådant med en hel del
personlighet. Här handlar det nästan uteslutande om tempranillo
uppbackad av mindre mängder monastrell och bobal. Doften är skönt
omfamnande, närmast blommig med nyanser av färska hallon och
körsbär. Livfullt och charmigt – precis som smaken där de
transparenta bärtonerna dominerar men får stöttning av mogna
tanniner och en viss kryddighet som fäster fint i det rätt långa avslutet.
Som en spansk Beaujolais i lite kralligare stil. Bäst dricks det kylt ner
mot 14 C!
LOHAS Viñedos har ursprung Requena och finns att köpa i
Systembolagets beställningssortiment på nummer 79799. En
lättviktsflaska (75 cl, 12,5%) kostar 139 kronor.

Hur blir man en vinaktivist? Jo, man startar ett projekt likt det som Pepe Raventós och
Chelsea Hoff står bakom - LOHAS Viñedos! Namnet är en initialförkortning för Lifestyle of
Health and Sustainability, ett begrepp som varit med ett par decennier men som i och med
att medvetandegraden ökar vad gäller miljö, hållbarhet och hälsa, nu når en bredare massa
som vill leva ett njutningsfullt, hälsosamt och spännande liv, men inte på någon annans
bekostnad. Pepe och Chelsea har för in detta i sitt vin som nu nått Systembolaget!
”We believe in meaningful action. We do not
inherit the land from our ancestors; we borrow it
from our children.” The earth, the soil and the
grapes are gifts we need to nurture, love, respect,
and eventually leave healthy and thriving for the
next generation.”
Etiketten på LOHAS Viñedos berättar vad det hela handlar om - inte
bara innehållet i flaskan men alla steg på vägen dit för att skapa
världens mest hållbara vin. Detta kan bara uppnås genom att sätta
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press på hela produktlivscykeln och att eftersträva cirkuläritet. Så
förutom att druvorna är ekologiskt odlade, växer utan
konstbevattning och skördas för hand, vad mer gör man? Jo, man
använder exempelvis lättviktsflaskor för att reducera
koldioxidutsläppen, lämnar fullständig transparens vilket innebär
en innehållsförteckning på etiketten, använder endast lokalt
producerat, oblekt FSC-certifierat papper, använder endast
certifierade, självhäftande etiketter, utesluter aluminiumkapslar
över korken och annat onödigt material på flaskorna, kompenserar
för de utsläpp de inte kan eliminera och kräver att logistikpartners
och importörer använder de bästa tillgängliga transportlösningarna
som finns att tillgå och fortfarande efter det kompenserar.

Boxtoppen.se
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Hur tyder jag vinerna?

OMRÅDE / LAND / PRODUCENT / VOLYM / ARTIKELNR / PRIS

2017 Santa Vittoria
Langhe Rosso

LANGHE / ITALIEN / GIACOMO
BORGOGNO / 3000 / 2008 / 349

Stramt syrlig med körsbär, örter och viss
lakritssälta. Bittermandel och svaga
tobakstoner. Fint efterspel men något
tunn i kroppen för att nå de högsta
poängen.

2018 Gosa Monastrell

MURCIA / SPANIEN / BODEGAS JUAN
GIL / 3000 / 6297 / 209

Solvarm stil med drottningsylt, tanniner
i förtjänstfullt torr stil.

2019 Lindeman’s Bin 45
Cabernet Sauvignon

2018 Hardys Nottage Hill
Cabernet Shiraz

Cassisaktig fruktighet med eukalyptus i
vinös stil och frukttorrt avslut. Något
märklig vanilj.

Fräsch cassisfruktighet med eukalyptus
och bra ren frukt med tanniner.

SOUTH EASTERN AUSTRALIA /
AUSTRALIEN / LINDEMAN’S / 3000 /
6226 / 269

SOUTH EASTERN AUSTRALIA /
AUSTRALIA / HARDY WINE COMPANY /
1500 / 78963 / 129

MONDO WINE SWEDEN AB

TREASURY WINE ESTATES SWEDEN AB

VINUNIC AB

THE WINEAGENCY SWEDEN AB

2017 Lupi Reali
Montepulciano d’Abruzzo

ABRUZZERNA / ITALIEN / VALLE REALE /
3000 / 71974 / 239

Körsbärsfräch doft med örtiga toner,
läder och fin lingonsyrlighet i torr stil.
THE WINE AGENCY SWEDEN AB

2016 Montes Reserva
Cabernet Sauvignon

COLCHAGUA / CHILE / MONTES / 3000
/ 2732 / 269

Ett vin med ursprungstydlighet och ren
fruktkaraktär som är tacksamt befriad
från sötma. Inslag av plommon, svarta
vinbär, peppar, choklad och örter. Torrt
avslut med bibehållen frukt. Ett bra
boxexemplar i segmentet.

2019 Chile con Carne
Cabernet Sauvignon
Syrah

CHILE / VIÑA TARAPACA / 1500 / 72740
/ 99

Lätt att tycka om med sina inslag av
örter, körsbär, svarta vinbär och mynta.
Balanserat med fina tanniner.
PHILIPSSON SÖDERBERG AB

2018 Ecoltura ”Spago”
Appassimento

APULIEN / ITALIEN / DOMAINE WINES /
3000 / 72325 / 279

Fin svalhet som balanserar upp de
klassiskt torkade tonerna från russin,
plommon, choklad och körsbär. Tobak,
lite tanniner och krydda. Vinet har en fin
struktur och bra balans i fruktsötman.
DOMAINE WINES

QUAFFABLE WINES SWEDEN AB

2017 Taverna Boas
Vindas

DÃO / PORTUGAL / PRIME WINE
SWEDEN AB / 3000 / 4647 / 199

Mörk fruktighet med kryddiga nyanser
och ett rätt stöddigt tanningrepp med
syrlighet. Bra.
MONDO WINE SWEDEN AB

2019 Hope Grand
Reserve

2018 Campos de Luz
Garnacha
SPANIEN / BODEGAS ESTEBAN
MARTIN / 3000 / 72915 / 189

Ett bärdrivet vin med björnbär, körsbär
och hallon, tillsammans med plommon,
snälla tanniner och solmognad som är
torr i sin struktur. Adderande toner av
lakrits och violblommighet. Enkelt men
välgjort och gott i sin stil.

WESTERN CAPE / SYDAFRIKA / DU
TOITSKLOOF CELLAR / 3000 / 2165 /
229

En fin och ren bärighet med yppig frukt,
visst smakdjup och sötmarondör.
Cabernet framträder tydlig med sina
svarta vinbär och ceder.
ICONIC WINES

2018 Bosman Pinotage
Cabernet Sauvignon

WESTERN CAPE / SYDAFRIKA /
BOSMAN FAMILY VINEYARDS / 3000 /
4646 / 229

Rökig doft med mynta, cassis och läder i
en rätt frisk stil med fuktig tobak och bra
tanniner.
MONDO WINE SWEDEN AB

CHRIS-WINE AB
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AKTUELLT
4 POÄNG = MYCKET BRA

Ammasso – siciliansk kraft i stilren förpackning!
Med inspiration hämtad från norra Italien
har den unga producenten Barone Montalto i
Santa Ninfa på västra Sicilien skapat ett vin
på nero d’Avola, supertrendiga nerello mascalese samt cabernet sauvignon och merlot
där druvorna torkas en månad. Boxtoppen
har provat vinet som förenar Siciliens sol
med Venetiens traditionella torkningsteknik!

2018 Bolero Syrah
Malbec

VALLE CENTRAL / CHILE / EMPRESAS
LOURDES / 3000 / 2731 / 229

Ett sydamerikanskt ”grillvin” med inslag
av körsbär, cassis, plommon, örter och
mynta. Tanninerna är snälla och vinet
har en saftigt ren struktur.

2018 Casillero del Diablo
Carmenère Cabernet
Sauvignon

CHILE / CONCHA Y TORO / 3000 / 6572
/ 239

Stjälkig cab med cassis, mynta och fin
rondör i klassiskt stil. Viss beska.

Lågt skördeuttag från vinmarker på högre höjd,
plockat i små backar så att det inte blir tryck på
druvorna och sedan en månads torkning innan
jäsningen startar och lagring på ekfat tar vid.
Själva processen, när druvorna torkar i ventilerade utrymmen, så sjunker vattenhalten i
druvorna upp till en femtedel av druvans vikt
vilket sedermera ger ett tätare vin.

Boxtoppen om 2016 Ammasso

Pampig och expressiv doft med mörka plommon,
körsbär och kryddiga inslag från fatlagringen
men även en örtighet samt hint av russin. I munnen ett kraftfullt vin med generös fruktighet,
inslag från torkningsprocessen, främst katrinplommon, och så omfamnande tanniner som ger
fräschör. Helt torrt avslut även om den solmogna
frukten skänker rondör.
Ammasso (nr 74768) beställer du till ditt föredragna Systembolag. En flaska (75 cl, 14,5%)
kostar 169 kronor och levereras i en stilren
presentförpackning.
Kuriosa: Årgång 2016 tilldelades både Guld
och Best of Show Sicilia Red i Mundus Vini 2019.

VCT SWEDEN AB

TUESDAY WINE

2017 Sangre de Toro
Organic Selection

KATALONIEN / SPANIEN / MIGUEL
TORRES / 3000 / 2442 / 259

Stram, fräsch mörk frukt i korrekt
utförande med tryck i tanninerna.
THE WINE AND SPIRITS COLLECTIVE
SWEDEN AB

2017 Roodeberg

WESTERN CAPE / SYDAFRIKA / KWV /
3000 / 7451 / 269

Ursprungstydlig med läder och rök i
kombination med en fräsch frukt med
ceder, paprika och lite lakrits med en
god beska i sig. Hade det inte varit för de
brända tonerna av gummi så hade vi här
haft en fullpoängare. Plus för en
åtstramad sötma och torrt avslut.
ARVID NORDQUIST VIN & SPRITHANDEL

2019 La Boca Malbec

MENDOZA / ARGENTINA / AMADEO
MARAÑON / 3000 / 6383 / 199

Mörka bärfrukter med tobak, lagerblad,
örter och lakrits. Det finns även en liten
struktur med visst motstånd och
egenskaper som är tacksamt befriade
från sötma. Ett lättillgängligt och
rättframt vin som sköter sig bra i
klassen.
ÅKESSON VIN
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2019 Umbala Grande
Reserve

WESTERN CAPE / SYDAFRIKA / NORDIC
SEA WINERY / 3000 / 2072 / 199

Bränd syrlighet, vinbär och körsbär i helt
ok utförande med fräschör i torr stil.
OENOFOROS AB

Innis & Gunn släpper tredje ölen i den limiterade
Barrel Aged serien Vanishing Point – VP03
Skotska bryggeriet Innis & Gunn släpper
exklusiv Imperial Stout lagrad hela 420
dagar på amerikanska bourbonfat.
Vanishing Point 03 är en smakbomb på 11%
där bryggmästaren Dougal Sharp verkligen
har tagit ut svängarna. 20 000 flaskor av
denna fylliga stout i presentförpackning
kommer att förgylla Systembolagets hyllor
från 24 januari.
Den kraftfulla och smakrika ölen i stilen
Imperial Stout har en alkoholhalt på 11%
och har lagrats på first-fill bourbonfat i hela
420 dagar. Alla ingredienser är omsorgsfullt
utvalda av bryggmästaren Dougal Sharp och
Vanishing Point är ett av hans mästerverk
inom konsten att lagra öl på ekfat.
Small batch serien Vanishing Point är resultatet av när Innis & Gunns bryggares
kunskap och passion sammanstrålar med
ambitionen att skapa exceptionella öl som är
både distinkta och banbrytande. Varje ingrediens väljs för hand, det bästa som går att få
tag på väljs med bara en sak i åtanke – smak.

Dougal Gunn Sharp, grundare och master
brewer på Innis & Gunn, berättar:
”Passion och smak är kärnan i våra öl och i
VP03 har vi skapat en otroligt balanserad
och djärv öl som är fullkomligt packad till
bristningsgränsen med massiva aromer och
smak. Ölet har vilat på ekfat under hela 14
månader i vårt lagerhus i Perth. Under tiden
arbetade vi redan med nästa version i serien,
som snart kommer att läggas på ekfat, för
lansering i slutet av 2020. Det är oerhört
spännande att göra dessa öl och vi har verkligen pushat gränserna för vad vi kan göra.”
Vanishing Point 03 släpps i 20 000 exemplar
på Systembolaget 24 januari. Artikelnumret
är 1156901, flaskan är 500ml och pris 59:90
kr.
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AKTUELLT

SAV 1785 – ett unikt svenskt bubbel

3 POÄNG = BRA, GÖR JOBBET SOM BOX

Hur tyder jag vinerna?

OMRÅDE / LAND / PRODUCENT / VOLYM / ARTIKELNR / PRIS

2018 LAB Reserva

2018 Cantina Zaccagnini

Kryddig doft med mörka bär, choklad
och björnbärssaftig stil med cassis och
fin strävhet. Viss sötma.

Kryddig körsbärsfrukt med bittermandel
i något vattnigt utförande men ändå ok
där tanniner lurar i bakgrunden.

LISBOA / PORTUGAL / CASA SANTOS
LIMA / 3000 / 74312 / 209

GIERTZ VINIMPORT AB

2018 Masi Modello

VENEZIE / ITALIEN / MASI / 3000 / 2386 /
259

Körsbärssyrlig frukt med viss
apelsinfruktighet och örtiga inslag. Torr
fräschör.
VINUNIC AB

2018 Il Conte Rosso

SICILIEN / ITALIEN / LA VITE / 3000 /
2387 / 199

Körsbärsfruktig med brända nyanser i
fräscht utförande och torrt avslut.
CAROVIN AB

ABRUZZERNA / ITALIEN / CICCIO
ZACCAGNINI / 3000 / 3023 / 269

SPENDRUPS BRYGGERI AB

2018 Foot of Africa
Reserve Shiraz

WESTERN CAPE / SYDAFRIKA / KLEINE
ZALZE / 3000 / 2001 / 219

Läder, rökt salami och kryddig frukt i
relativt anständig stil.
WINEMARKET NORDIC AB

2018 Castaño Monastrell
YECLA / SPANIEN / BODEGAS
CASTAÑO / 3000 / 2050 / 199

Mörkbärig, bränd frukt med torrt anslag,
stöddiga tanniner och viss struktur.
NIGAB

Sav. Smaka på ordet. Näringsvätska för träd. Låter kanske
inte så upphetsande men då glömmer man lätt bort att det
är härifån vi bland annat hämtar lönnsirapen. I grund och
botten är sav vatten och sockerarter och särskilt björkens
anses vara av det bättre slaget med ren smak – nyttig dessutom. Så varför inte göra ett bubbel av det? Boxtoppen.se
provar svenska nyheten SAV 1785 Pétillant Naturel.
När vintern gjort sitt och kylan avtar så stiger saven i träden.
Och det är precis det som Sav Winery utnyttjar genom att borra
små hål i björkens stam. Det är faktiskt flera liter du kan få ut
per träd och dygn, innan det ”pluggas” igen. Trädet tar dessutom
ingen skada vid skörden av saven och återhämtar sig snabbt.
För att bibehålla savens fräschör pastöriseras den och förvaras
i anpassade kärl. Sedan startar ”méthode suédoise” vilket kan
ses som en mix av ”méthode traditionelle” och ”méthode ancestrale”. Innan den första jäsningen i tank är avslutad så tillsätts en
ny jäst och socker – sedan tappas drycken på flaska för att
utveckla bubblor och sin karaktär. Råmaterialet är så ekologiskt
och naturligt det bara kan bli.

Boxtoppen.se om SAV 1785

Vi har en i stort sett vattenklar dryck i våra glas med livliga
bubblor och hade man inte vetat bättre skulle man kunna ta det
för kolsyrat vatten. Men se nu är det ju inte det och redan på den
försiktiga doften så hintas vinliknande inslag och det dyker upp
en diskret citrusnyans men också svagt fruktiga toner och en
lätt vindpust med honung i täten. Inte alls dumt. Smaken då?
Lättsam, pigg i moussen och med en diskret sötma som aldrig
blir dominant i och med att citrusinslagen accelererar. Särskilt
om Sav dricks väl kyld så är det en riktigt läskande
På inga sätt en stor dryck men det är inte heller vad syftet är.
Fokus ligger istället på renheten och fräschören och där lyckas
Sav Winery strålande bra – det är faktiskt en rätt läcker sak i
okomplicerad stil och som många lär gilla. Att det sedan är en
unik produkt direkt från de svenska björkskogarna gör den dessutom till en seriös exportvara – samt given gå bort-present till
utländska vänner – dags att ersätta snöbollskristalljuset med en
flaska Sav!
Den mousserande saven finns i Systembolagets beställningssortiment. En flaska (75 cl, 11,5%) kostar 99 kronor och
har artikelnummer 77440.

Teamet bakom Sav 1785 inkluderar bland annat ett namn som flera av oss är bekanta med
– den svenske vinmakarkonsulten Lars Torstensson.
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Älskvärd tysk ekologisk
riesling i litersformat!
Tiden då man nämnde kooperativ i
vinets värld med skepsis är sedan länge
försvunnen. Ruppertsberger Weinkeller
Hoheburg är en av anledningarna,
kooperativet som med sina mer än 200
medlemmar förfogar över drygt 400
hektar vingårdar i Pfalz, Tyskland.
Regionen hör till landets varmaste och
även torraste vilket ger vinerna en
större fyllighet - inte minst märks
detta i Ruppertsbergers nya ekologiska
riesling som nu lanseras på litersflaska i
Sverige. Boxtoppen har provat!
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2019 R Riesling Organic

(ARTIKEL 78596, 1000 ML, 13%, 99 KR)

Vi vågar påstå att detta är den första buteljerade europeiska
2019 som vi dricker och redan från första sniffen får vinet oss att
längta till sommaren. Det råder ingen tvekan om att det är riesling i våra glas för även om det ungdomliga sätter sig i förarsätet
så finns druvmarkörerna klart och tydligt med. Tänk saftiga
päron, lime, persika och blott en hint tropiskt. Även ett lätt blommigt drag ger sig tillkänna. Smaken har druvans omisskännliga
syra som tillsammans med den fina men diskreta fruktsötman
bär vinet framåt och accentuerar renheten. Ett ekologiskt
rieslingvin som bjuder på buteljerad sol samt härlig fräschör och
där användningsområdena spänner från caesarsalladen, fiskrätten, din kryddiga wok och till det perfekta sällskapsvinet!
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2 POÄNG = TVEKSAMT

AKTUELLT
Lundgrens Lager
är tillbaka

Hur tyder jag vinerna?

OMRÅDE / LAND / PRODUCENT / VOLYM / ARTIKELNR / PRIS

2017 Chill Out Shiraz

2018 Côtes-du-Rhône
Reserve

RHÔNE / FRANKRIKE / PELLERIN / 3000
/ 6018 / 289

Artificiell bärighet med viss
ursprungsstil men tanniner, frukt och
märklig vanilj slätar ut.

KALIFORNIEN / USA / ALTIA / 3000 /
22826 / 219

Märklig stil, nästan som en
gammeldagsdricka med tydlig sötma och
kryddighet.

2017 Drostdy-Hof Shiraz
Merlot

SYDAFRIKA / DROSTDY CELLARS /
3000 / 12038 / 199

Kryddig, småbränd stil med
plommonaktig frukt i ok utförande.
BIBENDUM

ALTIA SWEDEN AB

GIERTZ VINIMPORT AB

Den smått historiska ölen Lundgrens Lager, med
den förskräcklige snömannen på etiketten, är tillbaka! När den lanserades 1996 var den helt
revolutionerande med sin humleprofil.

2018 Castelforte Rosso
Veneto
VENETIEN / ITALIEN / CANTINE
RIONDO / 3000 / 6346 / 209

Bokna äpplen, lite ursprungskänsla men
kladdet tar över något.
NIGAB

2018 Chill Out Cabernet
Sauvignon

SOUTH EASTERN AUSTRALIA /
AUSTRALIEN / ALTIA / 3000 / 6873 / 219

Kryddig mörk frukt i eukalyptuslandskap
i snäll stil med något tillrättalagd syra.

2018 Lyngrove Grand
Reserve Pinotage

WESTERN CAPE / SYDAFRIKA /
LYNGROVE WINES / 3000 / 28008 / 209

Bränd, artificiell frukt med citrus och
tobak. Bättre i gom men ändå trist.
HERMANSSON & CO AB

ALTIA SWEDEN AB

2019 Ecologica Shiraz
Malbec Reserve

CUYO / ARGENTINA / LA RIOJANA /
3000 / 6512 / 239

El Copero

VALENCIA / SPANIEN / BODEGAS
MURVIEDRO / 3000 / 71085 / 209

Transparent bärighet med jordiga inslag
i rätt snällt utförande. Smak bättre än
doft.
PRIME WINE SWEDEN AB

2019 Lindeman’s Shiraz
Cabernet

SOUTH EASTERN AUSTRALIA /
AUSTRALIA / LINDEMAN’S / 3000 /
16460 / 239

Börjar fint med mogen cassis och
eukalytptus men förlorar en hel del på
söt frukt. Räddar sig lite i slutet.
TREASURY WINE ESTATES SWEDEN AB
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Bränd fruktighet med mörka bär som
känns lovande men tappar mycket i den
rätt tunna smaken och trista
eftersmaken.
GIERTZ VINIMPORT AB

Lundgrens Lager fick namnet efter en av skaparna –
Håkan Lundgren. Med dåtidens mått mätt var den
revolutionerande med sin enorma mängd humle som
bestod främst av humlesorterna Cascade och Cluster.
Det var sorter som inte använts tidigare och ölet tog
ölsverige med storm. Den blev snabbt en snackis och
mycket omtyckt och omtalad.
Designen med den förskräcklige snömannen som
frontfigur tecknades av Håkan Lundgren själv och
fick en reklambyrå att hoppa högt av glädje och valde
den för att pryda etiketten. Givetvis finns den med på
återlanseringen av denna friska lager, som också är
den första burkölen som Nils Oscar gör sedan 2002.
– Väldigt roligt att få släppa denna omtalade klassiker
igen. Genom åren har många önskat tillbaka den och
det blir extra roligt för alla som minns den. Receptet
var verkligen före sin tid och den står sig riktigt bra
trots att 30 år har gått. Vi är mycket nöjda med resultatet, säger Ida Lindberg Klausen.
Lundgrens Lager släpps i begränsad upplaga och
endast tillfälligt. Premiären är på Nöjesguidens
ölmässa den 25 januari och ölet kommer sen att finnas tillgängligt fr.o.m. vecka 6 på alla The Bishops
Arms pubar runtom i landet.
Den 14 februari lanseras den på Systembolaget i det
exklusiva sortimentet/små partier.
Artikelnummer: 1180215 Pris: 25:90
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Lombardiska rullader
på risottobädd
”Perfekt till rött från Italien”
Det här behöver du för fyra personer
700 gram kalvinnanlår, hittar du inte
detta så gå på fläskfilé
2 bratwurst
2 vitlöksklyftor
1 ljus fralla
2 äggulor
50 gram riven lagrad hårdost
persilja
salvia
olivolja
lufttorkad skinka , en skiva till varje
rullad
TILLBEHÖR
risottoris, vi valde Zetas carnaroliris
100 gram ost
olivolja
2 schalottenlök
2 dl vitt vin
smör
100 gram ärter
kalvbuljong, koka upp en liter

SÅ GÖR DU:
Börja med att göra röran till rulladerna. Ta
två bratwurst och dra av korvarnas fjälster.
Finhacka korven, vitlöksklyftorna och gröp
ur innanmätet av frallan, du vill inte ha några
kanter med. Tillsätt äggulorna, osten, en
näve persilja och salvia samt en deciliter
olivolja, Lite salt och peppar innan du
stavmixar till en slät röra.
Köttet. Fram med köttklubban och banka ut
den köttdetalj du valt och e till att det blir
riktigt tunt, ungefär centimetern. Smeta ut
massa du förberett på köttet och rulla ihop
dem. Avsluta med att rulla en lufttorkad
skinka kring respektive rullad. Låt stå i
rumstemperatur.
Börja förbereda risotton genom att hacka
schalottenlök. Låt denna svettas i generösa
mängder god olivolja innan du slänger
ner carnaroliriset. Inga av ingredienserna
får brännas utan de ska bara svettas och
riset förberedas för att bättre suga upp
vätskan. Se till att ha din buljong redo och

varm och ös med denna på riset. Riset får
aldrig bränna fast så håll vätskenivån på
rätt nivå. Riv osten. När du börjar närma dig
al dente-nivån så avsluta kokningen men
se till att riset då är rejält rinnigt, osten som
du adderar kommer nämligen få det att bli
fastare och eftervärmen likaså. Ner med
ärter och ca 50 gram smör likaså. En bra
risotto ska vara lätt rinnig vid serveringen.
Lyckas du inte med det så ha lite varm
buljong stående bredvid och dryga ut riset.
Medan du förbereder risotton, någonstans
halvvägs in i processen, så börjar du steka
dina involtini i smör och olivolja. Vänd när de
har fått fin färg och när du är nöjd så häll på
två deciliter vin och lika mycket kalvbuljong
och låt köttet bräsera i vätskan som du
halverar till mängden. Tillsätt lite salvia i
vätskan för mer örtaromatik.
Lägg upp risotto på tallriken, smeta ut den
lite, på med rullad och ringla den gudagoda
skyn över.

Passar utmärkt till exempelvis...
2018 Formulae Barone
Ricasoli

TOSCANA / ITALIEN / BARONE RICASOLI / 3000
/ 12300 / 249
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2018 Ramos Reserva

PORTUGAL / ALENTEJO / JOÃO PORTUGAL
RAMOS / 3000 / 6139 / 259

2016 Tommasi Valpolicella

VALPOLICELLA / ITALIEN / TOMMASI / 3000 /
74509 / 319
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Följ oss så missar
du inga nyheter...
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