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Andre Lurton Sauvignon Blanc

LE GOÛT EST
SEC ET FRAIS, 
AVEC DE DÉLICATES 

TOUCHES DE
GROSEILLE, FEUILLE

DE CASSIS, 
POMME VERTE, 

D’AGRUMES ET 
DE MINÉRALITÉ 
ÉLÉGANTE.

Nr. 70146 Alk.halt: 12,5 % Pris: 280 kr Volym: 3000 ml www.bibendum.se

Varannan förare som 
omkommer i singelolyckor 

i trafi ken är alkoholpåverkad.
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Vad är Boxtoppen?
Idén med Boxtoppen är att sprida kunskap om vin i 
allmänhet och prisvärda viner under 160 kronor i synnerhet. 
Vi vill göra det på ett lättbegripligt och trevligt sätt och 
vänder oss till alla som har ett vinintresse. Oavsett om du är 
aktiv munskänk och provat vin i femtio år eller konsument 
med ett nyligen väckt vinintresse kommer det att finnas 
spännande läsning om aktuella lanseringar och gamla 
trotjänare. 

När startade vi?
Vi smygstartade i slutet av sommaren 2014 och de första 
listorna låg ute i slutet av augusti. Den officiella födelsedagen 
är 1 september, så när du läser vårt digitala vintermagasin så 
har vi hunnit bli minst 15 månader gamla.

Tycke och smak
Att prova och recensera vin skiljer sig inte mycket från att 
recensera film, teater, musik eller mat och restauranger. Det 
viktiga är att på ett strukturerat, oberoende sätt förklara 
varför man tycker bättre om film A än film B eller varför en 
viss restaurang är att föredra framför en annan. I varje 
recension finns förhoppningsvis en objektiv kvalitets-
bedömning, men också en personlig smakpreferens. Vad 
menar jag då med det? Jo, jag tror man ska erkänna att det 
alltid finns två komponenter i en recension - dels en stor del, 
som är så objektiv som möjligt och så en liten del som faktiskt 
beror på vilken stil eller genre man personligen gillar.

En Salvador Dali-målning är objektivt bättre än 
hötorgskonst med gråtande barn. Så långt håller alla säkert 
med. Betydligt svårare blir det att jämföra en specifik Dali 
med en specifik målning av Picasso. Om man hängde upp 
dessa två målningar bredvid varandra och lät hundra 
konstkritiker tycka till skulle jag bli förvånad om alla hundra 
hade samma åsikt. 

På samma sätt är det ganska enkelt att objektivt skilja 
hyggliga viner från fantastiska. Efter en del träning går det 
faktiskt ganska bra att dela in viner i olika grupper. En grov 
gruppering kan se ut så här:

Dåligt vin
Ganska dåligt vin

Helt okej vin
Bra vin

Mycket bra vin
Fantastiskt vin
Gudomligt vin

Däremot är det betydligt svårare att särskilja viner inom 
samma grupp. Här kommer de personliga preferenserna 
fram och det är inget problem så länge recensenten är 
systematisk och tycker lika över tid. Vad menar jag med det?

Jo, på samma sätt som vissa filmkritiker älskar biljakter 
och andra hatar dem kan det finnas smaker som vissa 
vinkritiker älskar och andra hatar. Då blir det viktigt att man 
är konsistent i sitt tyckande eller att man mycket sakta 
ändrar åsikt. 

Välkommen till Boxtoppen!
En filmintresserad läsare som regelbundet går på bio och 
alltid läser filmrecensioner från flera olika filmkritiker 
kommer efter ett tag fram till att hans egen smak ligger 
närmast en viss kritiker A, men om filmkritikerna är 
konsistenta i sitt tyckande kan den filmintresserade läsaren 
också ha glädje av filmkritiker B och C, som han systematiskt 
smakmässigt skiljer sig från. I den enklaste formen kan den 
filmintresserade läsaren konstatera att om B gillar filmen så 
gör jag det inte. Men i många sammanhang kan den film-
intresserade komma fram till att i huvudsak så tycker jag 
som A, men när det gäller rysare så tycker jag ofta som B och 
när det gäller western tycker jag ofta som C. Vilket innebär 
att det viktiga för läsaren är att recensenterna är konsistenta 
och strukturerade över tid.

På samma sätt är det viktigt att vi som skriver om vin 
försöker vara så objektiva som möjligt, men också att vara 
öppna med våra personliga smakpreferenser. Som 
chefsprovare på Boxtoppen.se är det därför viktigt att du vet 
att jag personligen föredrar unga, moderna viner framför 
klassiska, mogna viner, att jag älskar amerikanska cabernet 
sauvignon-viner, gillar italienska viner och fortfarande 
nästan alltid tycker att det finns ett bättre vitt eller rött 
alternativ till att dricka ett rosévin. Nu vet du det och tycker 
du att jag systematiskt är lite snål mot roséviner jämfört med 
dina egna bedömningar så förstår du nu varför. I detta 
magasin ligger fokus på de mousserande vinerna och där 
kan jag utan omsvep berätta att jag gillar torra mousserande 
viner och att jag i nästan alla blindprovningar föredrar Cava-
viner framför Prosecco-viner.
 
Handlar Boxtoppen.se bara om viner på box?
Nej. Vi har 16 olika listor, 15 vinlistor där vi rangordnar de 
bästa vinerna i respektive kategori och en lista med 
alkoholfria alternativ. Idén är att du bestämmer vilken typ av 
vin du vill köpa och därefter får du vår hjälp på Boxtoppen 
att hitta de bästa alternativen, men också de mest prisvärda. 
Låt mig ta ett exempel: Du vill köpa ett rött torrt vin på box 
till en vinterfest och boxen får kosta max 240 kronor. Då går 
du in på vår lista över torra röda boxar under 250 kronor. 
Där ser du att Barone Ricasoli Formulae är vår favorit i 
november och dessutom så ser du att nio av de tio första 
boxarna är superfynd, så det finns gott om bra val att göra. 

Det finns olika skäl till att man inte vill dricka 
alkoholhaltiga drycker. Därför har vi också en lista på bra 
och trevliga alternativ utan alkohol. Kranvatten eller 
mineralvatten i all ära, men rätt kombinerat med mat är ett 
alkoholfritt vin något som förhöjer hela middagsupplevelsen. 

Hur fungerar en lista?
Listorna fungerar i princip som en topplista över musik eller 
film med det bästa vinet på förstaplats och det näst bästa på 

andraplats. Till skillnad från musik och film är det stor 
prisvariation på vinerna på våra listor, vilket gör att ett 
76-kronorsvin kan få tävla mot ett 140-kronorsvin. Därför 
finns det också en prisvärdhetsbedömning, där de bästa 
köpen får en superfyndmarkering. Det ger möjlighet för 
läsarna att ibland bara gå efter det bästa vinet och andra 
gånger leta igenom listorna för de riktigt bra köpen.

När uppdateras topplistorna?
Vår sajt är en mycket aktiv hemsida där det ska hända något 
nytt nästan varje dag. Måndag, onsdag och fredag lanseras i 
regel uppdaterade listor och på torsdagarna publiceras 
veckans vin. På tisdagarna kommer vi ofta med några små 
nyheter från vinvärlden. Boxlistorna har vi ambitionen att 
uppdatera en gång i månaden medan flasklistorna 
uppdateras var sjätte vecka. Skillnaden i uppdaterings-
frekvens beror på att vin på box mognar snabbare än vin på 
flaska. Därför försöker vi att prova om boxvinerna flera 
gånger per år medan flaskvinerna provas en gång.

Varför är boxlistorna uppdelade på torra viner och viner 
med viss fruktsötma?
Vår idé är att hjälpa dig som konsument att hitta rätt vin för 
rätt tillfälle. Listorna med torra viner är användbara när man 
vill hitta bra viner till elegant mat, medan listorna med viner 
med viss fruktsötma är mer populära när man letar efter 
konversationsviner eller något till kryddstark mat. Ibland är 
det dock svårt att skilja på ett vin som har tre gram socker 
från ett annat med sex gram och som ni kommer se finns det 
flera viner som pendlar mellan våra listor beroende på 
årgång och tappning. Så det går hitta att viner till elegant 
mat bland viner med viss fruktsötma och bra, torra viner 
som funkar som konversationsviner och till kryddstark mat.

Vi vet också idag efter femton månader med Boxtoppen att 
många av våra läsare med diabetes eller andra skäl att hålla 
reda på kolhydraterna uppskattar att vi alltid försöker ta 
reda på sockerhalten i vinerna vi publicerar. Vi är faktiskt lite 
stolta över att vi ibland har mer information om vinerna än 
självaste Systembolaget.

Är Boxtoppen bara en hemsida?
Redan från början har idén med Boxtoppen varit att 
kombinera en aktiv sajt med nyhetsbrev, veckans vin och 
magasin. Nu är allt på plats.

Gratisprenumerant idag 
Jag har ett råd till er som gillar vin: bli gratisprenumerant 
redan idag så du kan ta del av våra nyhetsbrev och veckans 
vin. Gå in på Boxtoppen.se eller klicka på länken nedan och 
anmäl dig idag, så får du färska tips på nya, riktigt bra viner 
redan nu i vinter.

Tack för att du läser Boxtoppen 
vintermagasin och välkommen till vår 
värld av vin. På det här uppslaget ska 
vi förklara lite vad Boxtoppen är och 
hur vi tänker, hur vi provar och hur vi 
presenterar våra resultat. 

Förord med Per Bill Förord med Per Bill
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Hur sätter vi betyg på Boxtoppen?
På Boxtoppen får alla viner två betyg. Dels ett betyg på kvaliteten som indikerar hur bra vi tycker vinet 
är på en hundrapoängsskala, dels ett prisvärdhetsbetyg där kvalitetspoängen relateras till priset på 
vinet. Låt mig ta ett exempel:

Det unga, fräscha mousserande vinet NV El Miracle Cava Brut från producenten Vicente Gandia har 
fått 86 poäng för sin kvalitet. Ett högt betyg som översatt i ord blir mycket bra. Vinet har också fått 
prisvärdhetsbetyg Superfynd, vilket betyder att för 69 kronor är detta ett otroligt prisvärt vin. Förra 
året provade jag drygt 5 000 viner, varav cirka 150 stycken fick markeringen Superfynd, det vill säga 
att vinet tillhör den lilla grupp på tre procent, som jag tycker är mest prisvärd för tillfället.

Med denna dubbla betygssättning försöker vi ge både de prismedvetna och de kvalitetssökande läsarna 
en bra vägledning. Vill du hitta det bästa vinet i en kategori går du in på vår hemsida, klickar på 
kategorin du är intresserad av och köper vinet som ligger på första plats. Vill du däremot hitta det mest 
prisvärda vinet i en kategori så klickar du på den lista du är intresserad av och väljer något av vinerna 
som fått en superfyndmarkering.

 
Kvalitetspoäng
96-100 poäng  gudomligt 
91-95 poäng  enastående 
86-90 poäng  mycket bra 
81-85 poäng  bra 
76-80 poäng  ganska bra

Prisvärdhetspoäng
Superfynd du har köpt ett av Systembolagets mest prisvärda viner (topp 3%)
Fynd    du får ett mycket bättre vin än du betalt för
Mer än prisvärt  du får ett lite bättre vin än du betalt för
Prisvärt   du får rätt kvalitet givet priset du betalt

 

Poängskalorna 
på Boxtoppen.se

NV El Miracle Cava Brut
CAVA / SPANIEN / VICENTE GANDIA
NR 7700 / 750 ML / 69 KR / 86 POÄNG
En ung, fräsch cava med ren, elegant frukt, bra 
balans, bra syra och inslag av grapefrukt, pomelo, 
gröna äpplen, nypressad citrus, blommor, 
citrusskal, flinta och mineraler.
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 ”Bästa köp!”

Allt om vin, nr 1, 2016

Gosa 2014  
ekologiskt rött vin 
av monastrelldruvor
alkoholhalt 14 %

3 liter box • 189 kr 
artnr 6297
ordinarie sortiment 

75 cl flaska• 59 kr  
artnr 78037 
beställningssortiment

w
w

w.gosavin.se •  apricot • info@
apricot.se

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor. 
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2. NV Anna de Codorníu Blancs de Blancs Reserva 
CAVA / SPANIEN / CODORNÍU / NR 72522 / 750 ML / 127 KR / 89 POÄNG
En ren, fräsch cava med elegant frukt, bra balans, antydan till mognad och inslag av 
grapefrukt, vita päron, äpple, citrus, blommor, färsk mandel och mineraler. Bas 2013.
Leverantör: Spring Wine & Spirits

PRODUCENTEN 
Codorníu är tveklöst en av de två viktigaste cavaproducenterna i världen. Anorna går tillbaka 
ända till 1551, då Jaume Codorníu började tillverka vin. Flera generationer senare, år 1872, 
tillverkade Josep Raventós, efter arbetsresor i Champagne, den första cavan i Codorníus 
källare. Sedan dess har huset varit Spaniens ledande cavaproducent. Codorníu av idag är ett 
jätteföretag som äger minst 3500 hektar vingårdar totalt i världen och producerar minst 60 
miljoner flaskor vin per år, där huvuddelen är just cava. Vinerna är rena, fräscha och moderna 
och så länge som man köper en torr cava från Codorníu får man alltid mycket god valuta för 
pengarna. 

PASSAR TILL
Ett smakrikt, generöst vin som funkar till det mesta. De komplexa, milda tonerna kommer 
bäst fram om vinet serveras till en gräddig fiskrätt.

3. NV Petit Albet Brut 
CAVA / SPANIEN / ALBET I NOYA / NR 77373 / 750 ML / 109 KR / 88 POÄNG
En ung, fräsch cava med ren, elegant frukt, bra balans, bra syra och inslag av grapefrukt, 
pomelo, lime, citrusskal och mineraler.
Leverantör: Ward Wines AB

PRODUCENTEN 
Albet i Noya är en spännande biodynamisk producent som producerar en mångfald olika 
viner inklusive en del bubbel. NV Petit Albert visar på husets fokus på rena, snygga viner, ofta 
till mycket rimliga priser.

PASSAR TILL
En läskande, energirik cava som jag gärna använder som aperitif. 

4. NV Codorníu Ecológica Brut 
CAVA / SPANIEN / CODORNÍU / NR 77831 / 750 ML / 89 KR / 87 POÄNG
En ung, fräsch cava med fräsch frukt, bra balans, bra syra och inslag av grapefrukt, 
pomelo, äpple, apelsin, blommor och mineraler. Bas 2014.
Leverantör: Spring Wine & Spirits

PRODUCENTEN 
Codorníu är tveklöst en av de två viktigaste cavaproducenterna i världen. Anorna går tillbaka 
ända till 1551, då Jaume Codorníu började tillverka vin. Flera generationer senare, år 1872, 
tillverkade Josep Raventós, efter arbetsresor i Champagne, den första cavan i Codorníus 
källare. Sedan dess har huset varit Spaniens ledande cavaproducent. Codorníu av idag är ett 
jätteföretag som äger minst 3500 hektar vingårdar totalt i världen och producerar minst 60 
miljoner flaskor vin per år, där huvuddelen är just cava. Vinerna är rena, fräscha och moderna 
och så länge som man köper en torr cava från Codorníu får man alltid mycket god valuta för 
pengarna. 

PASSAR TILL
En komplex, citrusdominerad cava med ren, torr, frukt, som fungerar bra såväl till mat som 
tillsammans med lite chips och snittar.

1. NV El Miracle Cava Brut 
SPANIEN / SPANIEN / VICENTE GRANDIA / NR 7700 / 750 ML / 69 KR / 86 POÄNG
En ung, fräsch cava med ren, elegant frukt, bra balans, bra syra och inslag 
av grapefrukt, pomelo, gröna äpplen, nypressad citrus, blommor, citrusskal, 
flinta och mineraler.
Leverantör: Fondberg

PRODUCENTEN 
Vicente Gandia grundades år 1885 i Valencia som ett handelshus för vin. Idag 
räknas Vicente Gandia till ett av Spaniens 15 största vinhus. Årsproduktionen 
uppgår till nästan 40 miljoner flaskor.  Man satsar på bra kvalitet och rimliga 
priser, samtidigt som man arbetar i både traditionell stil och med innovation. 
En stor del av vingårdarna är ekologiska.

PASSAR TILL
Ett härligt mousserande vin som passar till det mesta. Senast drack jag det till 
en grön ärtsoppa, men självklart funkar det också som pratvin med snittar, 
chips eller jordnötter eller till kokt eller stekt fisk.

På Systembolaget finns det just nu drygt 17 000 
drycker att välja på och av dem är 1 544 
mousserande viner. Många av dessa 1 544 
mousserande viner är dock dyra champagner, 
som inte får vara med på denna lista, som 
istället fokuserar på de mest prisvärda 
bubbelvinerna under 160 kronor. Totalt finns 
det 433 mousserande viner under 160 kronor 
och vi har försökt hitta de 50 mest prisvärda.

Vinterns 50 mest prisvärda mousserande 
viner är med andra ord en artikel där vi listar 
de 50 mest prisvärda mousserande vinerna 
under 160 kronor som för tillfället finns att 
köpa på Systembolaget. Listan utgår från den 
poäng som vinet fått i förhållande till det pris 
som vinet betingar. Låt mig ta ett exempel: ett 
mousserande vin som kostar 85 kronor och har 

fått 85 poäng markerar vi som ”Fynd”. Om 
importören höjer priset till 90 kronor blir 
prisvärdheten ”Mer än prisvärt” och höjs priset 
till 100 kronor blir betyget ”Prisvärt”. Om 
importören istället sänker priset till 75 kronor 
blir betyget ”Superfynd”. 

Över till listan och vinterns 50 mest 
prisvärda bubbelviner, där de första tio har fått 
lite mer utrymme än de på plats 11 till 50. Kom 
dock ihåg att Systembolagets sortiment är 
rörligt och att nya årgångar kommer och går 
och att priser ibland höjs eller sänks. Nya 
årgångar lanseras successivt och dessutom 
byter NV-cuvéer basårgång utan att vi vet om 
det, så i en butik kan årgången vara 2013 och i 
nästa 2014, beroende på när butiken senast 
fyllde på sina lager.

Vinterns 

50 
mest prisvärda mousserande viner
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5. NV El Miracle Organic Cava Brut
SPANIEN / SPANIEN / VICENTE GRANDIA / NR 7700 / 750 ML / 89 KR / 87 POÄNG
En ung, fräsch cava med ren, elegant frukt, bra balans, bra syra och inslag av grapefrukt, 
pomelo, lime, flinta, nypressad citrus, krita och mineraler.
Leverantör: Fondberg  

PRODUCENTEN 
Vicente Gandia grundades år 1885 i Valencia som ett handelshus för vin. Idag räknas Vicente 
Gandia till ett av Spaniens 15 största vinhus. Årsproduktionen uppgår till nästan 40 miljoner 
flaskor.  Man satsar på bra kvalitet och rimliga priser, samtidigt som man arbetar i både 
traditionell stil och med innovation. En stor del av vingårdarna är ekologiska.

PASSAR TILL
Lite kraftfullare än El Miracle, men samma fina, rena grundtoner gör att jag gärna bjuder 
denna cava till fina fisken och lillebror som aperitif.

6. 2010 Rotari Brut Riserva 
TRENTO / ITALIEN / MEZZACORONA / NR 7567 / 750 ML / 109 KR / 88 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med ren, fräsch frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
päron, persikor, grapefrukt, nektariner, blommor och mineraler.
Leverantör: Enjoy Wine & Spirits AB 

PRODUCENTEN 
Vinfirman Mezzacorona i nordöstra Italien är ett stort kooperativ med över 1300 medlemmar 
och flera olika varumärken.  Mezzacorona står för mer än fyrtio procent av Trentinoområdets 
totala produktion. Man producerar såväl röda som vita druvsortstypiska viner på både lokal 
och internationella druvsorter. Firmans mest kända vin är det mousserande Rotari Riserva, 
som görs enligt den traditionella champagnemetoden av druvor från Dolomiternas dalar och 
bergssluttningar.

PASSAR TILL
Ett snyggt, seriöst årgångsvin som jag gärna serverar till fisk eller kyckling.

7. NV Cielo Prosecco 1530
VENETIEN / ITALIEN / CIELO E TERRA / NR 77309 / 750 ML / 69 KR / 85 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin från Venetien med ren, fräsch frukt, bra balans och inslag 
av grapefrukt, persikor, äpple, citrus, krita och mineraler.
Leverantör: janake wine group AB

PRODUCENTEN 
Cielo E Terra grundades 1908 och ligger i Montorso Vicentino, öster om den berömda 
kulturstaden Verona. Idag drivs företaget av Luca och Pierpaolo Cielo. Under deras ledning 
har företaget vuxit genom ett samarbete mellan familjen Cielo och mer än 2000 
vinproducenter i Colli Berici. 

PASSAR TILL
Prosecco dricker jag sällan till mat, utan snarare som fördrink med chips och jordnötter.

8. 2011 MIM Natura Brut Nature Reserva 
CAVA / SPANIEN / VINS EL CEP / NR 7740 / 750 ML /  99 KR / 88 POÄNG
Torr, frisk cava med ren, elegant frukt, bra balans, bra syra och inslag av grapefrukt, 
honungspomelo, gula plommon, krita och mineraler. Ekologiskt.
Leverantör: Amka Vinimport AB   

PRODUCENTEN 
Vins el Cep ägs och drivs sedan 1980 av familjerna Carreras, Esteve, Masana och Parera. 
Druvorna till detta vin kommer från vingårdar som omfattar 15 hektar och planterades 
mellan 1948 och 1955. Detta är första gången Vins el Cep lanseras på Systembolaget, men 
förhoppningsvis inte den sista!

PASSAR TILL
Snygg, trevlig cava som fungerar bra till fisk och skaldjur.

9. NV Ekuò Organic Sparkling  
ITALIEN / ITALIEN / CIELO E TERRA / NR 77335 / 750 ML / 59 KR / 83 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med ren, fräsch frukt, bra balans och inslag av äpple, 
citrus, persikor och mineraler.
Leverantör: janake wine group AB

PRODUCENTEN 
Cielo E Terra grundades 1908 och ligger i Montorso Vicentino, öster om den berömda 
kulturstaden Verona. Idag drivs företaget av Luca och Pierpaolo Cielo. Under deras ledning 
har företaget vuxit genom ett samarbete mellan familjen Cielo och mer än 2000 
vinproducenter i Colli Berici. 

PASSAR TILL
Partybubbel som funkar bra till chips och jordnötter.

10.  NV Vilarnau Brut 
CAVA / SPANIEN / CASTELL DE VILARNAU / NR 85793 / 750 ML / 89 KR / 87 POÄNG
En ung, fräsch cava med ren, elegant frukt, bra balans och inslag av grapefrukt, pomelo, 
äpple, flinta, blommor och mineraler.
Leverantör: Nigab

PRODUCENTEN 
Castell de Vilarnau är en klassisk cava från Penedés, gjord på två av de lokala druvsorterna 
macabeo och parellada. Efter andra jäsningen är vinet lagrat hela 24 månader på flaskan, 
vilket ger den mycket välbalanserade och komplexa smaken. Castell de Vilarnau är en del av 
Gonzalez-Byass som bl.a. är känt som en av världens bästa sherry-producenter.

PASSAR TILL
Klassisk cava med toner som funkar bra till fisk eller ljust kött.
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11. NV Villa Clara Brut 
CAVA / SPANIEN / SARRAL I SECCIÓ DE CRÈDIT / NR 77355 / 750 ML / 79 KR / 86 POÄNG
En ung, fräsch cava med ren, fräsch frukt, bra balans och inslag av grapefrukt, pomelo, 
äpple, blommor och mineraler.
Leverantör: janake wine group AB

12. NV Villa Clara Brut Rosé 
CAVA / SPANIEN / GLOBAL WINE PARTNERS, VILLA CLARA / NR 70505 / 750 ML / 79 KR / 86 POÄNG
Torr, frisk rosécava med fräsch frukt, bra balans och inslag av grapefrukt, röda äpplen, 
tranbär, blommor och mineraler.
Leverantör: janake wine group AB

13. NV Campo Viejo Cava Brut Reserva 
SPANIEN / SPANIEN / BODEGAS DOMECQ / NR 7782 / 750 ML / 75 KR / 85 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med ren, syrlig frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
grapefrukt, pomelo, äpple, lime, krita och mineraler.
Leverantör: Pernod Ricard Sweden AB 

14. NV Anna de Codorníu Brut 
CAVA / SPANIEN / CODORNÍU / NR 7369 / 750 ML / 99 KR / 87 POÄNG
En ung, generös, modern cava med ren, fräsch frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
grapefrukt, pomelo, äpplen, päron, flinta, blommor och mineraler.
Leverantör: Spring Wines 

15. 2013 Cava Blanc de Noirs 1+1=3 U Mes U Fan Tres  
CAVA / SPANIEN / 1+1=3 U MES U FAN TRES S.L. / NR 7610 / 750 ML / 99 KR / 87 POÄNG
En ung, fräsch cava med ren, frisk frukt, bra balans, bra syra och inslag av grapefrukt, 
äpple, flinta, pomelo, gummi och mineraler. Ekologiskt. 
Leverantör: Giertz Vinimport AB 

16. NV Langlois Crémant de Loire Brut 
CRÉMANT DE LOIRE / FRANKRIKE / LANGLOIS-CHATEAU / NR 7404 / 750 ML / 129 KR / 88 POÄNG
Ett torrt, friskt mousserande vin med solmogen frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
grapefrukt, röda äpplen, citrus, grädde, blommor och mineraler.
Leverantör: Arvid Nordquist Vin och Sprithandel 

17. 2012 La Vida al Camp Cava Spanien 
CAVA / SPANIEN / RAVENTÓS I BLANC / NR 7776 / 750 ML / 114 KR / 88 POÄNG
En ung, fräsch cava med ren, elegant frukt, bra balans, bra syra och inslag av grapefrukt, 
pomelo, lime, honungspomelo, krita och mineraler. Ekologiskt.
Leverantör: Mondo Wine Sweden AB 

18. NV Ferrari Brut 
TRENTO / ITALIEN / FERRARI / NR 7721 / 750 ML / 155 KR / 89 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med ren, elegant frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
grapefrukt, vita päron, nektariner, pomelo, vit choklad, blommor och mineraler.
Leverantör: Vinunic AB 

Alkohol kan 
skada din hälsa

90 POÄNG AV PARKER! 
FAUSTINO I GRAN RESERVA 2004

199
KRONOR

Faustino
Tempranillo
Art: 75716
Alk: 13%
Vol: 3000ml
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Faustino VII
Art: 22662
Alk: 13%
Vol: 750ml

159
KRONOR

Faustino I Gran Reserva
Art: 2678
Alk: 13,5%
Vol: 750ml
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19. NV Prosecco Selezione Oro 
PROSECCO / ITALIEN / CASA VINIRONIA / NR 77719 / 750 ML / 89 KR / 86 POÄNG
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra balans och inslag av persikor, äpple, piggelin, färsk 
mandel, ljus choklad och mineraler. Ekologiskt.
Leverantör: Giertz Vinimport AB

20. 2010 Rotari Rosé 
TRENTO / ITALIEN / MEZZACORONA / NR 7701 / 750 / 109 KR / 87 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med fräsch frukt, bra balans och inslag av smultron, äpple, 
persikor, citrus, blommor och mineraler.
Leverantör: Enjoy Wine & Spirits AB 

21. NV Anna de Codorníu Brut Rosé 
CAVA / SPANIEN / CODORNÍU / NR 77139 / 750 ML / 113 KR / 87 POÄNG
En torr, frisk rosécava med solmogen frukt, bra balans, bra syra, röda bär och inslag av 
grapefrukt, jordgubbar, smultron, plommon och mineraler. En cuvée på 50 % pinot noir, 40 
% chardonnay och 10 % garnacha. Basår 2014. 
Leverantör: Spring Wine & Spirits

22. NV Clotilde Davenne Brut Extra                           
Crémant de Bourgogne 
CRÉMANT DE BOURGOGNE / FRANKRIKE / CLOTILDE DAVENNE / NR 7725 / 750 ML / 135 KR / 88 POÄNG
Ett torrt, friskt mousserande vin med ren, elegant frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
grapefrukt, pomelo, lime, ostronskal, krita och mineraler.
Leverantör: Terrific Wines AB 

23. 2010 Graham Beck Blanc de Blancs Brut 
ROBERTSON / SYDAFRIKA / GRAHAM BECK / NR 6505 / 750ML / 139 KR / 88 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med fräsch frukt, bra balans och inslag av grapefrukt, 
äpple, pomelo, vita päron, persikor, blommor och mineraler.
Leverantör: Prime Wine Sweden AB 

24. NV Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Rosé Brut 
CRÉMANT DE BOURGOGNE / FRANKRIKE / LOUIS BOUILLOT / NR 7781 / 750 / 119 KR / 87 POÄNG
Ett torrt, friskt mousserande vin med fräsch frukt, bra balans och inslag av persikor, äpple, 
smultron, blommor och mineraler.
Leverantör: Giertz Vinimport AB 

25. 2014 La Robinia Valdobbiadene Extra Dry 
PROSECCO / ITALIEN / ANTONINI CERESA / NR 2102 / 750 ML / 109 KR / 87 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med fräsch frukt, bra balans och inslag av persikor, äpple, 
litchi, ljus choklad och mineraler.
Leverantör: Vinunic AB

26. NV Geisweiler Monopole Crémant de Bourgogne Brut 
CRÉMANT DE BOURGOGNE / FRANKRIKE / GEISWEILER / NR 7685 / 750 ML / 115 KR / 87 POÄNG
Ett runt, rikt och bussigt mousserande vin med solmogen frukt, bra balans, bra syra och 
inslag av päron, persikor, äpple, nektariner, citrus, vita blommor och mineraler.
Leverantör: Spendrups Bryggeri AB 

”Taittinger levererar på alla 
nivåer hela tiden!”

- Livets Goda

Årets Nobelchampagne 
2014

Taittinger Brut Réserve
Art. nr: 7422 | Pris: 379 kr 

750 ml | 12% vol.

Finns även i storlekarna: 
375 ml, 750 ml, 150 cl, 300 cl, 

600 cl, 900 cl, 1500 cl

www.fondberg.se

Alkohol är 
beroendeframkallande.
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35. 2014 Carrington Vintage Brut 
AUSTRALIEN / AUSTRALIEN / ORLANDO / NR 7748 / 750 ML / 69 KR / 83 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin från South Eastern Australia med solmogen frukt, viss 
fruktsötma, bra balans och inslag av grapefrukt, persikor, äpple, pomelo, bröd och 
mineraler.
Leverantör: Pernod Ricard Sweden AB 

36. 2008 Nadal Brut Nature Gran Reserva 
CAVA / SPANIEN / FINCA NADAL DE LA BOADELLA / NR 7875 / 750 ML / 149 KR / 88 POÄNG
En djup, rik och fyllig cava med fräsch frukt, bra balans, bra syra, antydan till mognad och 
inslag av grapefrukt, persikor, äpple, smörkola, flinta, citrusskal och mineraler.
Leverantör: Lowther & Lowther AB   

37. NV Bestheim Crémant d’Alsace Brut 
CRÉMANT D’ALSACE / FRANKRIKE / BESTHEIM / NR 7714 / 750 ML / 99 KR / 86 POÄNG
Ett runt, rikt och bussigt mousserande vin med solmogen frukt, bra balans, begynnande 
mognad och inslag av grapefrukt, persikor, äpple, mandel, ljus choklad och mineraler. 
Leverantör: Giertz Vinimport AB 

38. NV Pata Negra Brut 
CAVA / SPANIEN / JAUME SERRA / NR. 7684 / 750 ML / 59 KR / 81 POÄNG
En ung, torr cava med medelfyllig frukt, frisk syra och inslag av äpple, citrusskal, krita och mineraler.
Leverantör: Prime Wine Sweden AB
 

39. NV Charles de Fère Brut Mérite 
FRANKRIKE / FRANKRIKE / CHARLES DE FÈRE / NR 77050 / 750 ML / 99 KR / 86 POÄNG
Ett torrt, friskt mousserande vin med solmogen frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
grapefrukt, persikor, äpple, ljus choklad, bröd och mineraler.
Leverantör: Chris-Wine AB 

40. NV Gianluca Viberti Prêt-à-Porter Brut Rosé 
PIEMONTE / ITALIEN / 460 CASINA BRIC / NR 77006 / 750 ML / 160 KR / 89 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med fräsch frukt, bra balans och inslag av grapefrukt, 
äpple, citrus, pomelo, lime och mineraler. Bas 2013.
Leverantör: Picky Drinks AB

41. NV Carpenè Malvolti Prosecco Cuvée Brut 
VENETIEN / ITALIEN / CARPENÈ MALVOLTI / NR 89625 / 750 ML / 119 KR / 87 POÄNG
Ett torrt, friskt mousserande vin med ren, fräsch frukt, bra balans och inslag av grapefrukt, 
äpple, citrus, sockerkaka och mineraler.
Leverantör: Ward Wines AB  

42. NV Bouvet Brut Chardonnay  
FRANKRIKE / FRANKRIKE / BOUVET-LADUBAY / NR 77296 / 750 ML / 120 KR / 87 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med solmogen frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
persikor, äpple, färsk mandel, blommor, bröd och mineraler.
Leverantör: janake wine group AB

27. NV Louis Bouillot Crémant de Bourgogne Brut 
CRÉMANT DE BOURGOGNE / FRANKRIKE / LOUIS BOUILLOT
NR 7688 / 750 ML / 119 KR / 87 POÄNG  
Ett runt, rikt och bussigt mousserande vin med rik, solmogen frukt, bra balans, antydan till 
mognad och inslag av grapefrukt, persikor, röda äpplen, grädde, bröd och mineraler. Finns 
även på magnumflaska.
Leverantör: Giertz Vinimport AB 

28. NV Veuve Ambal Crémant de Bourgogne Brut
CRÉMANT DE BOURGOGNE / FRANKRIKE / VEUVE AMBAL / NR 7911 / 750 ML / 119 KR / 87 POÄNG
Ett runt, rikt och bussigt mousserande vin från Bourgogne med solmogen frukt, antydan till 
fruktsötma och inslag av päron, persikor, äpple, nektariner, bröd och mineraler. Ekologiskt.
Leverantör: Vinia Sweden AB 

29. NV Dopff Brut Cuvée Julien, Dopff au Moulin 
CRÉMANT D’ALSACE / FRANKRIKE / DOPFF AU MOULIN / NR 7410 / 750 ML / 119 KR / 87 POÄNG
Ett torrt, friskt mousserande vin med fräsch frukt, bra balans och inslag av grapefrukt, 
persikor, äpple, citrus, blommor och mineraler.
Leverantör: Valid Wines Sweden AB 

30. NV Pongrácz Brut, Bergkelder 
WESTERN CAPE / SYDAFRIKA / BERGKELDER / NR 7628 / 750 ML / 120 KR / 87 POÄNG
Ett torrt, friskt mousserande vin från Western Cape med solmogen frukt, bra balans, bra 
syra och inslag av grapefrukt, päron, persikor, äpple, bröd, citrus, grädde och mineraler.
Leverantör: janake wine group AB 

31. NV Pata Negra Rosado Brut 
CAVA / SPANIEN / JAUME SERRA / NR 7676 / 750 / 69 KR / 83 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med fräsch frukt, bra balans och inslag av grapefrukt, 
hallon, äpple, blommor och mineraler.
Leverantör: Prime Wine Sweden AB 

32. NV Le Contesse Prosecco Treviso Organic Brut 
VENETIEN / ITALIEN / LE CONTESSE / NR 77025 / 750 ML / 89 KR / 86 POÄNG
Ett torrt, friskt mousserande vin med nötig, elegant frukt, bra balans, viss fruktsötma och 
inslag av päron, grapefrukt, äpple, vita päron, nötter, blommor och mineraler.
Leverantör: Spring Wine & Spirits

33. NV Charles Wantz Crémant d’Alsace Carte Noir Brut 
CRÉMANT D’ALSACE / FRANKRIKE / CHARLES WANTZ / NR 7737 / 750 ML / 98 KR / 86 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med ren, elegant frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
grapefrukt, pomelo, äpple, blommor och mineraler.
Leverantör: Apricot AB 

34. NV Freixenet Cordon Negro Brut 
CAVA / SPANIEN / FREIXENET / NR 7738 / 750 ML / 84 KR / 85 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med solmogen frukt, antydan till fruktsötma, bra balans 
och inslag av grapefrukt, pomelo, honungspomelo, blommor och mineraler.
Leverantör: Freixenet Nordic AB 
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CODORNÍU CLASICO BRUT
PRIS: 82 KR /46 KR
VOL: 75 CL /37,5 CL 

ART. NR 7735-01/7735-02
ALK: 11,5 % VOL
CAVA, SPANIEN

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.

43. NV Pol Rémy Brut  
FRANKRIKE / FRANKRIKE / POL RÉMY / NR 76100 / 750 ML / 49 KR / 79 POÄNG
Ett enkelt men rent mousserande vin med viss fruktsötma och inslag av äpple, citrus, 
pomelo och mineraler.
Leverantör: janake wine group AB

44. NV Charles de Fère Rosé Brut 
FRANKRIKE / FRANKRIKE / CHARLES DE FÈRE / NR 75350 / 750 / 75 KR / 83 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med fräsch frukt, bra syra och inslag av grapefrukt, 
hallon, äpple, blommor och mineraler.
Leverantör: Chris-Wine AB 

45. NV Lindauer Brut Cuvée  
NYA ZEELAND / NYA ZEELAND / LION / NR 77054 / 750 ML / 99 KR / 86 POÄNG
Ett runt, rikt och bussigt mousserande vin med solmogen frukt, viss fruktsötma och inslag 
av persikor, äpple, sockerkaka, smörkola, blommor och mineraler.
Leverantör: WineWorld AB

46. NV LUX Royal Brut Rosé 
FRANKRIKE / FRANKRIKE / FORTANT / NR 72065 / 750 ML / 99 KR / 86 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande rosévin med ren frukt, viss fruktsötma, bra balans och inslag 
av grapefrukt, äpple, smultron, citrus, blommor och mineraler. 
Leverantör: Giertz Vinimport AB 

47. NV Cuvée Deor 
VENETIEN / ITALIEN / CIELLO E TERRA / NR 77308 / 750 ML / 79 KR / 84 POÄNG
Ett torrt, friskt mousserande vin med fräsch frukt, bra balans och inslag av grapefrukt, 
persikor, äpple, krita och mineraler.
Leverantör: janake wine group AB

48. NV Aretey Brut Reserva 
CAVA / SPANIEN / ARVIC ARETEY / NR 76056 / 750 ML / 79 KR / 84 POÄNG
En ung, fräsch cava med viss fruktsötma, bra balans och inslag av grapefrukt, pomelo, 
gröna äpplen, rabarber och mineraler.
Leverantör: Ward Wines AB

49. 2009 Rotari Blanc de Blancs Extra Brut 
TRENTO / ITALIEN / MEZZACORONA / NR 77152 / 750 ML / 129 KR / 87 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med fräsch frukt, bra balans och inslag av grapefrukt, 
äpple, päron, blommor och mineraler.
Leverantör: Enjoy Wine & Spirits AB

50. NV Prosecco la Robínía Extra Dry 
PROSECCO / ITALIEN / ANTONINI CERESA / NR 7486 / 750 ML / 89 KR / 85 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med solmogen frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
persikor, äpple, passionsfrukt, mandel, blommor och mineraler.
Leverantör: Vinunic AB 
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Vicente Gandia grundades år 1885 i Valencia som ett 
handelshus för vin. Vicente var en visionär och entreprenör 
som såg möjligheter i den nya tidens anda. Inte minst drog han 
nytta av att Spanien på den tiden var förskonad från 
Phylloxeran – den fruktade vinlusen – som på den tiden 
härjade i Europa. Huset växte successivt. Efter trettio år 
byggdes en bodega tre mil väster om Valencia och expansionen 
fortsatte.

Vicente Gandia har som företag under många år aktivt arbetat 
med hållbarhet i flera dimensioner, både lokalt och globalt. I 
sin produktion satsar man på såväl miljövänlig som ekologisk 
odling och energieffektivisering och man samverkar med flera 
organisationer som framförallt arbetar med dömda fångar och 
människor som riskerar att hamna i utanförskap i Valencia. 
Globalt har man långsiktiga projekt i Afrika för en hållbar 
livsmedelsproduktion, men man har också genomfört insatser 
för rent vatten och fungerande avloppsrening.

Idag räknas Vicente Gandia till ett av Spaniens femton största 
vinhus. Årsproduktionen uppgår till nästan 34 miljoner 
flaskor.  Man satsar på hög kvalitet och rimliga priser samtidigt 
som man arbetar med både traditionell stil och modernitet och 
innovation. En stor del av vingårdarna är ekologiska. Huset gör 
både stilla och mousserande viner men i denna artikel ligger 
fokus helt på de mousserande vinerna som båda två är 
fantastiskt prisvärda och bra.
Leverantör: Fondberg  

Fokus:
Vicente Gandía
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FREIXENET
CORDON NEGRO
Art.nr. 7738. 11,5% alc vol.
Mousserande vin, vitt torrt.

20 cl 35 cl 75 cl 1.5 l

CSWWC 2015
SILVER

IWC 2014
BRONS

IWSC 2014
SILVER

DWWA 2014
BRONS

freixenet.se

Barcelona sedan 1861
FREIXENET
CORDON NEGRO
Art.nr. 7738. 
Mousserande vin, vitt torrt.
freixenet.se

Alkohol kan 
skada din hälsa.

84kr

NV El Miracle Organic Cava 
Brut
CAVA / SPANIEN / VICENTE GANDÍA / NR 74548 
/ 89 KR / 87 POÄNG
En ung och fräsch ekologiskt odlad cava 
med ren, elegant frukt, bra balans, bra syra 
och inslag av grapefrukt, pomelo, lime, 
flinta, nypressad citrus, krita och mineraler. 

NV El Miracle Cava Brut 
SPANIEN / VICENTE GRANDIA
NR 7700 / 750 ML / 69 KR / 86 POÄNG 
En ung, fräsch cava med ren, elegant frukt, 
bra balans, bra syra och inslag av 
grapefrukt, pomelo, gröna äpplen, 
nypressad citrus, blommor, citrusskal, flinta 
och mineraler.
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Vita torra boxar 
På första plats på topplistan för de torra vita boxarna tronar sedan länge Brochet 
Facile Sauvignon Blanc, men det är första gången på länge som den haft en tvåa 
som flåsar den i nacken. För att se hela listan klickar du här! Ett utmärkt val till 
fisk och skaldjur och härligt torrt.

2014 Brochet Facile Sauvignon Blanc
FRANKRIKE / FRANKRIKE / AMPELIDAE-NORDIC SEA WINERY
NR 2078 / 3000 ML / 229 KR / 85 KR 
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
grapefrukt, pomelo, äpple, lime, krita citrusskal och mineraler. Ekologiskt. 
Leverantör: Oenoforos AB 

Vita boxar med viss fruktsötma 
Etta är fortfarande italienska superfyndet 2014 Monti Garbi Soave, som är ett 
utmärkt matvin och ganska torrt. 

2014 Monti Garbi Soave
ITALIEN / TENUTA SANT’ ANTONIO
NR 2078 / 3000 ML / 219 KR / 86 POÄNG
Ett runt, rikt och bussigt vin från Soave med solmogen frukt, bra balans, bra 
syra, viss fruktsötma och inslag av persikor, äpple, passionsfrukt, citrus, färsk 
mandel och mineraler. En cuvée på 85% garganega, 10% chardonnay och 
5% Trebbiano di Soave. 
Leverantör: Johan Lidby Vinhandel AB 

Vita boxar premium (över 250 kr)
Topplistan över vita premiumboxar är ofta ganska kort. Å andra sidan återfinner 
vi på första plats fina franska 2014 Petit Chablis från Ropiteau, som med sin torra, 
eleganta frukt är Sveriges både bästa och dyraste box på den vita sidan. Perfekt 
till fisk och skaldjur.

2014 Petit Chablis Ropiteau 
BOURGOGNE / FRANKRIKE / NR 2150 / 2000 ML / 299 KR / 87 POÄNG
Ett ungt, friskt vin från Chablis med torr, elegant frukt, bra balans, bra syra 
och inslag av grapefrukt, vita päron, gråpäron, äpple, citrus, blommor och 
mineraler. 
Leverantör: Giertz Vinimport AB

De ligger 
etta 
på våra 
sexton 
listor

Det finns idag sexton listor på boxtoppen. Sju listor med de 
bästa och mest prisvärda boxvinerna på marknaden. Åtta 
listor med de bästa flaskvinerna under 140 kronor och en 
lista med de bästa alkoholfria alternativen. Listorna är olika 
långa. En del listor består av knappt tio viner medan de 
mest omfattande listorna består av mer än 100 olika viner.
Här presenterar vi de viner som ligger etta på våra listor i 

november 2015. Jag vill dock påtala att det är viktigt att 
inte bara titta på vilka som ligger på förstaplats utan att 
surfa in på boxtoppen och få de senaste uppdateringarna. 
Minst tre listor uppdateras varje vecka. Ytterligare ett skäl 
att klicka sig ner i listorna är att det ofta finns riktiga 
superfynd inte bara i toppen på listan utan ibland långt ner 
på listorna.

Då kör vi igång och börjar med boxarna!

http://www.boxtoppen.se/produkttyp/vita-torra/
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Roséboxar
Roséboxarna på Systembolaget är många och listan på Boxtoppen är lång. Bäst är 
2015 Mulderbosch Cabernet Sauvignon Rosé från sydafrikanska Mulderbosch 
Vineyards. Trevliga toner av röda vinbär, olika citrusfrukter och trädgårdsbär 
tillsammans med mineraler och ren och elegant frukt gör den till ett riktigt 
superfynd och etta på listan. Den djärve dricker det till julskinkan, den mer 
försiktige till kyckling. 

2015 Mulderbosch Cabernet Sauvignon Rosé
SYDAFRIKA / MULDERBOSCH VINEYARDS / NR 74050 / 3000 ML / 239 KR / 86 POÄNG
Ett ungt, fräscht rosévin från Western Cape med ren, elegant frukt, bra balans, 
bra syra och inslag av röda vinbär, blodgrapefrukt, mandariner, smultron, 
hallon, jordgubbar, blommor, citrusskal och mineraler. 
Leverantör: Vinunic 

Röda boxar torrt
Vår lista över torra röda boxar bjuder på massor av superfynd och fynd. Självklart 
är även nummer 1 på topplistan ett superfynd. Trevliga 2014 Cline Zinfandel från 
kaliforniska Cline Cellars bjuder på mycket smak av solmogen frukt, bra balans 
och inslag av bland annat körsbär och ljus choklad. Vinet funkar förutom till kött 
även fint till vegetariska rätter.

2013 Cline Zinfandel 
USA / CLINE CELLARS / NR 6687 / 3000 ML / 249 KR / 86 POÄNG
Ett smakrikt vin från Kalifornien med solmogen frukt, bra balans, bra syra och 
inslag av körsbär, hallon, lingon, plommon, ljus choklad, blommor, kryddor 
och mineraler. Mindre än 3 gram socker per liter. 
Leverantör: Vinunic AB 

Röda boxar med viss fruktsötma 
Röda viner med viss fruktsötma har vuxit i popularitet på senare tid, vilket antalet 
boxar med röda viner med viss fruktsötma på Systembolaget visar. Rent allmänt 
kan man säga att ett vin med lite mer fruktsötma ger intrycket av att vara fylligare 
än ett torrare rött vin. Vill man vara elak kan man säga att tillsatt socker har blivit 
ett sätt sminka vin. A och O är som vanligt balans och har bara vinet en bra syra 
behöver inte några extra gram socker vara ett problem.
På första plats sedan i september hittar vi på första plats det sicilianska 
superfyndet 2014 Raccolto Nero d’Avola Cabernet Sauvignon från Nordic Sea 
Winery, ett fylligt och rikt vin med solmogen, söt frukt som passar bra till kött och 
maffiga pastarätter. 

2014 Raccolto Nero d’Avola Cabernet Sauvignon 
SICILIEN / ITALIEN / NORDIC SEA WINERY / NR 2315 / 2000 ML / 239 KR / 86 POÄNG
Ett runt, rikt och bussigt vin med solmogen frukt, söta bär, bra balans och 
inslag av körsbär, hallon, bigarråer, vingummin, blommor, mineraler och 
vanilj. Ekologiskt. 

Röda boxar premium (över 250 kr)
Bland de röda premiumboxarna har det varit svårt att hitta de riktiga 
superfynden, men ettan gör att hela kategorin har ett existensberättigande. 2013 
McManic Petit Sirah från kaliforniska McManis Family Vineyards är, förutom att 
vara bäst i klassen, också listans enda superfynd. En höjdarkombination med 
grillat kött.

2013 McManis Petite Sirah
KALIFORNIEN / USA / MCMANIS FAMILY VINEYARD / NR 8362 / 3000 ML / 279 KR / 87 POÄNG
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
björnbär, blåbär, mörka körsbär, cassis, kryddor och fat.
Leverantör: Divine 

Mousserande vin under 76 kr
Ettan på vår topplista för mousserande viner under 76 kronor är nästintill ett 
mirakel, åtminstone sett till priset. För 69 kronor får man ett superrent, elegant 
och fräscht mousserande vin, som dessutom bjuder på båda bra balans och bra syra 
och gott om fina citrustoner. 

NV El Miracle Cava Brut 
CAVA / SPANIEN / VICENTE GANDIA / NR 7700 / 750 ML / 69 KR / 86 POÄNG 
En ung, fräsch cava med ren, elegant frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
grapefrukt, pomelo, gröna äpplen, nypressad citrus, blommor, citrusskal, 
flinta och mineraler.
Leverantör: Fondberg

Mousserande vin 76-150 kr
Från världsproducenten och Sverigefavoriten Codorníu kommer denna listas 
största stjärna. Det här är en spännande, ganska ny cuvée - elegant, ren, fräsch och 
balanserad med fina toner av såväl citrus som blommor, mandel och mineraler.

NV Anna de Codorníu Blanc de Blancs
CAVA / SPANIEN / CODORNÍU / NR 72522 / 750 ML / 127 KR / 89 POÄNG 
En ren, fräsch cava med elegant frukt, bra balans, antydan till mognad och 
inslag av grapefrukt, vita päron, äpple, citrus, blommor, färsk mandel och 
mineraler. 
Leverantör: Spring Wine & Spirits

Våra flasklistor
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Vita viner under 71 kr 
Även om det utbudet av vita viner under 71 kronor inte är så stort på Systembolaget 
finns det gott om både superfynd och fynd på vår topplista. På första plats hittar vi 
sedan några månader 2014 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico från italienska 
Moncaro, som gick upp i topp i september. Vinet är runt och bussigt med trevlig, 
solmogen frukt och passar bäst till skaldjurs- och fiskrätter.

2014 Verdicchio dei Castelli di Jesi Classico 22424
MARCHE / ITALIEN / MONCARO / NR 22424 / 750 ML / 69 KR / 85 POÄNG
Ett ungt, friskt vin från Verdicchio dei Castelli di Jesi med solmogen frukt, bra 
balans, bra syra och inslag av grädde, persikor, äpple, päron, citrus, blommor, 
mandel och mineraler. Leverantör: Selezione Barbro Guaccero

Vita viner 71-140 kr 
De här topplistan är mycket lång, med många superfynd och fynd. Prisklassen är 
ganska bred, vilket gör att man hittar riktigt, riktigt prisvärda viner också långt ned 
på listorna. På förstaplats är det Sydafrika och producenten Mulderbosch Vineyards 
som regerar, med en ung, ren och elegant chardonnay.

2014 Mulderbosch Chardonnay 
WESTERN CAPE / SYDAFRIKA / MULDERBOSCH VINEYARDS / NR 6006 / 750 ML / 119 KR / 90 POÄNG 
Ett ungt, friskt vin från Stellenbosch med ren, elegant frukt, bra balans, bra syra och 
inslag av persikor, äpple, päron, grapefrukt, blommor och fat. Drick 15-17. 
Leverantör: Vinunic AB

Roséviner under 76 kr 
Roséviner under 76 kronor är en mycket populär lista under den varmare årstiden. Etta 
på topp tio är 2014 Puycheric Syrah Rosé från franska Foncalieu med sin fräscha frukt 
och sina trevliga toner av grapefrukt, smultron och blommor och sin knorr – sältan och 
mineraliteten. Drick det som det är eller servera till buffén, till fisk eller grönsaker.

2014 Puycheric Syrah Rosé
VDP D’OC / FRANKRIKE / FONCALIEU / NR 2209 / 750 ML / 75  KR / 85 POÄNG
Ett ungt, friskt vin från VdP d’Oc med fräsch frukt, bra balans, bra syra och inslag 
av grapefrukt, äpple, smultron, blommor, sälta och mineraler.
Leverantör: Arvid Nordquist Vin och Sprithandel

Roséviner 76-140 kr 
På den här listan finns det gott om både superfynd och fynd. Många av vinerna 
återfinner man i beställningssortimentet, men det är ofta värt det lilla extra besväret 
att göra en beställning. Etta på listan över de lite dyrare rosévinerna är 2014 Puycheric 
Syrah Rosé från franska Foncalieu med sin fräscha frukt och sina trevliga toner av 
grapefrukt, smultron och blommor och sin knorr – sältan och mineraliteten. Drick det 
som det är eller servera till buffén, till fisk eller grönsaker.

2014 René Couly Rosé 
CHINON / FRANKRIKE / CHINON / NR 74972 / 750 ML / 129 KR
Ett ungt, friskt vin från VdP d’Oc med fräsch frukt, bra balans, bra syra och inslag 
av grapefrukt, äpple, smultron, blommor, sälta och mineraler. 
Leverantör: janake wine group

Röda viner under 71 kr 
På den här listan finns det många bra tips på trevliga viner i en plånboksvänlig 
prisklass. Varför inte passa på att göra en liten provning med några av vinerna på 
listan– välj samma druva, samma år, samma land eller kombinera. Så kan du och 
dina vänner hitta just er favorit. Etta på listan var nyhet på Systembolaget i 
september - ekologiska 2014 Francisco Gomez från Hancienda La  Serrata. Vinet är 
torrt, friskt och rent med mörkröd fukt och gör sig allra bäst till bufféer eller 
kötträtter, gärna grillade.

2014 Francisco Gomez 
VALENCIA / SPANIEN / HACIENDA LA SERRATA / NR 2255 / 750 ML / 69 KR / 86 POÄNG
Ett ekologiskt torrt, friskt vin från Valencia med ren, mörkröd frukt, bra 
balans, bra syra och inslag av körsbär, tranbär, lingon, vingummin, mineraler 
och vanilj. Leverantör: Vinia Sweden AB

Röda viner 71-140 kr 
På den här listan finns det runt hundra viner att välja bland, och vi kan 
rekommendera dem alla. Såväl superfynd som fynd är ganska jämnt fördelade över 
listan, eftersom prisspannet är så pass stort.  En lista att botanisera i! Etta är fina 
franska Madiran-vin 2009 Château Bouscassé. Ett verkligen högkvalitativt, 
kraftfullt vin till ett utmärkt bra pris som jag gärna rekommenderar. Drick gärna 
till en stekt köttbit med stekt svamp.

2009 Château Bouscassé 
MADIRAN / FRANKRIKE / ALAIN BRUMONT / NR 2204 / 750 ML / 90 POÄNG
Ett ungt, friskt vin från Madiran med solmogen frukt, mörka bär, bra balans 
och inslag av mörka körsbär, moreller, violer, mörk choklad, blommor, 
mineraler och fat. Drick 15-19. Leverantör: Vinunic

Alkoholfria alternativ
En god värd eller värdinna har alltid alkoholfria alternativ att erbjuda den som av 
olika anledning inte dricker alkohol. Det har sagts förr, men tål att sägas igen: 
Kranvatten är inte vidare festligt, även om det är gott. De alkoholfria alternativen 
betygsätter vi efter en tiogradig skala. Prisvärdheten är så personlig att vi 
överlåter den till er läsare. Det här är alltså en lista med de bästa alkoholfria 
alternativen till vin och öl, inte en med de bästa bordsvattnen eller de godaste 
läskedryckerna, utan en lista för personer som vill dricka alkoholfria viner eller 
alkoholfritt öl. Vilken av dryckerna man väljer på listan beror på gästernas 
preferenser och vad man äter.

2014 Verjus de Cigare
KALIFORNIEN / USA / BONNY DOON / NR 90427 / 750 ML / 10 POÄNG
Ett smakrikt, vitt alkoholfritt vin från Kalifornien med fräsch frukt, bra syra och inslag av 
persikor, äpple, rabarber, druvor, blommor och mineraler. 
Leverantör: Moestue Grape Selections
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Codorníu, eller Bodegas y Viñedos Codorníu Raventós, som det 
officiella namnet lyder, har sina anor tillbaka ända till år 1551, då 
Jaume Codorníu började med vintillverkning på sina egendomar i 
Sant Sadurní, på landsbygden utanför Barcelona i Katalonien. 
Nästa milstolpe i historien sträcker sig tillbaka till 1659. Det var 
nämligen då som en dotter i familjen, Anna de Codorníu, gifte sig 
med Miquel Raventós, även han från en vinproducerande familj. 
Än i dag är Annas och Miguels ättlingar som leder företaget. 

1872 är ännu ett stort märkesår i Codorníus historia. Efter arbets- och 
studieresor i Champagne tog Josep Raventós Fatjó med sig tekniken 
man använde i Champagne och försökte sig på att tillverka 
mousserande vin från de egna vingårdarna. Försöket slog väl ut och den 
spanska varianten, ”Xampagnet”, var född. Xampagnet fick det 
förresten heta i Spanien ända fram till 1970-talet. Sedan dess har det 
heta cava, som naturligtvis syftar på de källare där cavan blir liggande 
på sina flaskor i väntan på att mogna fram. 

Idag producerar Codorníu, som är Spaniens äldsta familjeägda vinhus, 
mer än 60 miljoner flaskor cava per år.  Och än i dag producerar man 
det precis med samma tillverkningsmetod som i Champagne: Vinet får 
efter jäsning på fat eller i tank jäsa ytterligare en gång, men den här 
gången på flaska. Eftersom bubblorna inte har någonstans att ta vägen 
blir vinet mousserande.

I Codorníugruppen ingår även Raimat, som är mest känt för sina stilla 
viner. Raimat har sitt ursprung i Katalonien och var först i Spanien med 
att odla druvor som Cabernet Sauvignon, Merlot och Chardonnay och 
var i sinom tid även först bland de spanska vinproducenterna att sätta 
skruvkapsyl på sina viner. Av förklarliga skäl är inte skruvkapsyler något 
man sätter på cavaflaskorna, men även för Codorníu är innovation och 
förnyelse viktigt. 2001 var man till exempel först med att producera en 
rosécava framställd på 100 % pinot-noirdruvor.

Codorníu är ett mycket kompetent vinhus, som har ett brett sortiment 
av cavor i olika prisklasser. Vinerna är rena, fräscha och moderna. 
Gemensamt för dem är att de alla är riktigt, riktig prisvärda. Köper man 
en flaska torr cava från Codorníu blir man inte besviken, vare sig det är 
den magiska cuvéen Jaume eller någon av de torra cuvéerna under 100 
kronor.
Leverantör: Spring Wine & Spirits

Fokus:
Bodegas y Viñedos 
Codorníu Raventós



32 - BOXTOPPEN.SE BOXTOPPEN.SE - 33

NV Anna de Codorníu Brut 
CAVA / SPANIEN / CODORNÍU / NR 7369 / 750 ML / 99 KR / 87 POÄNG
En ung, fräsch cava med ren, fräsch frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
grapefrukt, pomelo, äpplen, flinta, blommor och mineraler.

NV Anna de Codorníu Blancs de Blancs Reserva 
CAVA / SPANIEN / CODORNÍU / NR 72522 / 750 ML / 127 KR / 89 POÄNG
En ung, fräsch cava med ren, elegant frukt, bra balans och inslag av 
grapefrukt, vita päron, äpple, citrus, blommor och mineraler. Bas 2013.

NV Codorníu Ecológica Brut 
CAVA / SPANIEN / CODORNÍU / NR 77831 / 750 ML / 89 KR / 87 POÄNG
En ung, fräsch cava med fräsch frukt, bra balans, bra syra och inslag av 
grapefrukt, pomelo, äpple, blommor och mineraler. Bas 2014.

NV Anna de Codorníu Brut Rosé 
CAVA / SPANIEN / CODORNÍU / NR 77139 / 750 ML / 113 KR / 87 POÄNG
En torr, frisk rosécava med solmogen frukt, bra balans, bra syra, röda bär och 
inslag av grapefrukt, jordgubbar, smultron, plommon och mineraler. En cuvée 
på 50 % pinot noir, 40 % chardonnay och 10 % garnacha. Basår 2014. 

NV Codorníu Clasico Brut
CAVA / SPANIEN / CODORNÍU / NR 7735 / 750 / 82 KR / 83 POÄNG
En balanserad, frisk cava med viss fruktsötma, bra syra och inslag av 
grapefrukt, äpple, pomelo, gula äpplen, kex och mineraler.
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2014 Il Proprio Vermentino
TOSCANA / ITALIEN / NORDIC SEA WINERY
NR 73707 / 750 ML / 79 KR / 87 POÄNG 
Ett torrt, friskt vin från Toscana med solmogen frukt, bra balans, trevlig 
sälta och inslag av grapefrukt, persikor, passionsfrukt, blommor och 
mineraler.
Leverantör: Oenoforos AB

Under några år letade Takis Soldatos, grundare till Oenoforos, efter rätt 
ställe att göra vin i centrala Italien. Områdena där han letade var Toscana, 
Umbrien och Lazio. Till slut föll alla bitar på plats – han hittade sin plats 
och sin partner. Med den prisbelönte vinmakaren Mario Calzolari, som har 
mer än tjugo års erfarenhet av vinmakeri i Toscana, inleddes ett 
samarbete. Fokus är att göra bra och seriösa viner till riktigt bra priser.

Il Proprio Vermentino från Nordic Sea Winery kommer från det soliga 
Toscana. Vinet är friskt och elegant och passar bra till såväl fisk som 
kyckling. Vinet ligger i Systembolagets beställningssortiment, så gå in och 
beställ några flaskor på Systembolagets hemsida för leverans till din lokala 
systembutik.

Så fungerar

Veckans vin
Veckans Vin publiceras en gång per vecka som sig bör. I 
normalfallet på torsdagar. Där presenterar vi ett vin som vi 
tycker är extra prisvärt eller som passar mycket bra just för 
tillfället. Ibland är det ett vin från någon av våra 16 listor och 
ibland något nytt och spännande som inte hunnit upp på 
listorna. Veckans vin hittar man alltid på Boxtoppen.se.

2015 Beaujolais Nouveau Domaine Dupond
BOURGOGNE /FRANKRIKE / DOMAINE DUPOND
 NR 5485 / 750 ML / 79 KR / 84 POÄNG
Ett ungt, friskt vin med ren, fräsch frukt, bra balans och inslag av körsbär, 
hallon, äpple, banan, blommor och mineraler. 
Leverantör: Espumante

Den tredje torsdagen i november är det premiär för årets Beaujolais 
Noveau. Ni som var med på 1980-talet minns säkert den tiden, då 
lanseringen av årets Beaujolais Noveau var mer eller mindre världsnyhet i 
Sverige. Den stora svenska “hajpen” ligger med andra ord bakåt i tiden, 
men i Frankrike håller man på traditionerna!

Beaujolais Noveaugörs på gamay-druvan och man använder en speciell 
tillverkningsmetod - kolsyrejäsning, för att de druvor som skördades på 
sensommaren och hösten ska kunna vara ett drickfärdigt vin redan i 
november.
Systembolaget följer världspremiären och släpper också Beaujolais Noveau 
den tredje torsdagen i november.

Domaine Duponds Beaujolais Noveau 2015 är rent, modernt och smakrikt 
och att det är ungt är naturligtvis en självklarhet. Vinet ska drickas ungt, så 
som i kväll eller till julskinkan. Efter nyår bör inga flaskor finnas kvar.

2010 Marqués de Murrieta Rioja Reserva 
RIOJA / SPANIEN / MARQUÉS DE MURRIETA
NR 2612 / 750 ML / 139 KR / 90 POÄNG 
Ett ungt, friskt vin med torr, komplex frukt, härlig balans, bra syra och 
inslag av mörka körsbär, tranbär, lingon, blommor, mandariner, 
mineraler och fat. Drick 15-20.
Leverantör: Ward Wines AB

Luciano de Murrieta köpte sin första vingård Ygay 1872, vilket blev starten 
för ett framgångsrikt företag i vinbranschen. Tack vare sina framgångar 
blev Luciano adlad och fick namnet Marques de Murrieta. Vid hans död år 
1911 tog hans brorson över, för att efter 66 år sälja det till Vicente Cebrian 
Sagarriga, greve av Creixell. Vicente dog en förtida död och hans två barn 
- Dalmau och Cristina - tog över verksamheten 1996.

Bodegan har idag cirka 300 hektar mark i södra La Rioja Alta. Marques de 
Murrieta är mycket mån om att bara använda sina egna druvor för att 
kunna ha full kontroll på produktionsledet från druva till färdigt vin. 
Stilmässigt ligger man mellan tradition och förnyelse. Produktionen är 
begränsad då det är högsta kvalitet som är ledord på bodegan.

2010 Rioja Reserva från Marqués de Murrieta är smakrikt, elegant och 
energirikt och för 139 kronor ett klockrent superfynd!

http://www.boxtoppen.se/push
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2014 Native Touriga Nacional Cabernet 
Sauvignon
TEJO / PORTUGAL / FIUZA & BRIGHT / NR 2568 / 750 ML / 59 KR / 84 POÄNG
Ett ungt, friskt vin från Tejo med mörkröd frukt, bra balans, bra syra och 
inslag av mörka körsbär, tranbär, lingon, blommor, mineraler och fat. 
Leverantör: Sigva AB

Familjen Mascarenhas Fiuza äger fyra egendomar i Portugal. Tre av dem är 
planterade med typiska portugisiska druvor och den fjärde är planterad 
med franska druvsorter som cabernet sauvignon, merlot, chardonnay och 
sauvignon blanc. Totalt äger familjen 125 hektar vingård.

Husets storsäljare i Sverige är Native Touriga Nacional Cabernet 
Sauvignon. Vinet kommer från regionen Tejo och är ett trevligt vardagsvin 
som funkar lika bra till husmanskost som till en finare köttbit. Här är 54 
kronor, som vinet kostar, verkligen inget att bråka om.

FRESITA, CHILEAN SPARKLING WINE
ALK. HALT 8 % • ART. NR 7866 • PRIS: 84 KR • volym: 750 ml • www.philipsonsoderberg.se

Varannan förare som 
omkommer i singelolyckor 

i trafi ken är alkoholpåverkad.
Fresita_livetsgoda_230x298+5mm.indd   1 2015-07-01   14:13

Livets Godas Dryckestips är en tjänst där du 
som mottagare, en gång i veckan, får ta 
emot dryckestips från Sveriges ledande 
vintidning – Livets Goda. Alla drycker som 
vi tipsar om har blindprovats på 
redaktionen, för att därefter kunna väljas ut 
som tips till er. Det är vi som provar och 
skriver alla bedömningar – allt för att ni ska 
få ta del av ett objektivt och gott 
dryckestips. Dryckestipsen har som minst 
belönats med 85 Livets Goda poäng enligt 
internationell standard, vilket ger dig som 
mottagare en exklusiv smakgaranti. Vi 
tipsar helt enkelt bara om drycker som vi 
själva tycker om!

DRYCKESTIPSET
Livets Godas Dryckestips 
– Det bästa dryckestipset för objektiva och goda rekommendationer

Att få Dryckestipset kostar 
ingenting och det enda man 

behöver göra för att få ta del av 
detta är att skicka in sin 

mailadress till info@livetsgoda.se 
och rubricera mailet 

”Dryckestipset”.
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Freixenet, Spaniens största cavaproducent, är såväl i Sverige som i 
Spanien mest känt för sin svarta flaska Cordon Negro. Freixenet 
producerar varje år 130 miljoner flaskor cava, varav cirka 1 miljon 
exporteras till Sverige.  

Rent definitionsmässigt är cava ett mousserande vin som tillverkas i 
Spanien i någon av regionerna Katalonien, Aragonien, Navarra, La Rioja, 
Baskien, Valencia, Extremadura eller Castilla-León. Framställningen måste 
ske enligt den traditionella metoden, det som förr kallades 
champagnemetoden.  Cirka 90 % av all cava framställs i Katalonien. 

Freixenet är sprunget ur ett äktenskap. Två aktiva vinmakningsfamiljer, 
som kunde förenas då en dotter ur vinmakarfamiljen Sala, Dolores, gifte sig 
med Pedro Ferrer Bosch från den andra vinmakarfamiljen. Det sägs att 
Dolores stod för vinmakarkunskaperna och Pedro för visionerna och 
entreprenörsskap, och att detta gemensamma lade grunden för dagens 
Freixenet. Det var paret som bestämde att man skulle överge stilla viner och 
satsa på mousserande. Man döpte företaget till Freixenet efter Pedros 
smeknamn, som i sin tur kom från vingården vid vilken han vuxit upp.

Freixenet satsade på export. Redan 1935-talet öppnade man ett 
lokalkontor i New Jersey i USA.  Såväl Pedro som äldste sonen dog under 
spanska inbördeskriget, och därmed tog Dolores över. 1957 drog sig Dolores 
tillbaka och Freixenet leds idag av hennes och Pedros barn och barnbarn. 
Idag är Freixenet ett globalt företag med vinföretag på nästan alla 
kontinenter. Till exempel ägs spanska Renée Barbier och Valdubón i 
Spanien och Gloria Ferrer i USA av Freixenet.
Leverantör: Freixenet Nordic AB

Fokus:

Freixenet
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NV Freixenet  
Cordon Negro Brut 
CAVA / SPANIEN / FREIXENET
NR 7738 / 750 ML / 84 KR / 85 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med 
solmogen frukt, antydan till fruktsötma, 
bra balans och inslag av grapefrukt, 
pomelo, honungspomelo, blommor och 
mineraler.

NV Reserva Real Brut
CAVA / SPANIEN / FREIXENET
NR 88959 / 750 ML / 203 KR / 89 POÄNG
Ett spännande, komplext och friskt 
mousserande vin med solmogen frukt, bra 
balans, antydan till mognad och inslag av 
pomelo, honungspomelo, grapefrukt, flinta, 
blommor, citrusskal och mineraler.

2012 Vintage Reserva Brut 
Nature
CAVA / SPANIEN / FREIXENET
NR 88474 / 113 KR / 87 POÄNG
En ung, fräsch cava med solmogen frukt, 
bra balans, bra syra och inslag av 
grapefrukt, pomelo, äpple, flinta, ostronskal 
och mineraler.

NV Elyssia Gran Cuvée Brut 
CAVA / SPANIEN / FREIXENET
NR 77150 / 173 KR / 88 POÄNG 
En ung, fräsch cava med ren, solmogen 
frukt, bra balans och inslag av grapefrukt, 
pomelo, äpple, citrus, blommor och 
mineraler.

NV Freixenet Carta Nevada 
CAVA / SPANIEN / FREIXENET
NR 7743 / 750 / 79 KR / 81 POÄNG
En halvtorr cava med ren, frisk frukt, bra 
balans, tydlig fruktsötma och inslag av 
gröna äpplen, pomelo, flinta och grön 
citrus.

2009 Malvasia Cuvée de 
Prestige 
CAVA / SPANIEN / FREIXENET
NR 74222 / 750 / 153 KR / 87 POÄNG
En ung, fräsch cava med solmogen, 
aromatisk frukt, fin sötma och inslag av 
päron, äpple, honung, hjortron, mandel, 
vita russin, blommor och mineraler.

NV Elyssia Pinot Noir Brut 
CAVA / SPANIEN / FREIXENET
 NR 77151 / 173 KR / 88 POÄNG
En torr, frisk rosécava med ren, fräsch 
frukt, bra balans och inslag av körsbär, 
hallon, granatäppeljuice, blodgrapefrukt, 
blommor och mineraler.

NV Mia Fresh & Crisp 
Sparkling 
CAVA / SPANIEN / FREIXENET
 NR 77977 / 59 KR / 81 POÄNG
Ett ungt, friskt mousserande vin med fräsch 
frukt, bra balans och inslag av äpple, 
persikor, päron, citrus, sockerdricka och 
mineraler.

NV Mia Moscato 
SPANIEN / SPANIEN / FREIXENET
NR 7897 / 750 / 69 KR / 82 POÄNG
Ett halvsött, mousserande vin med tydlig 
fruktsötma och inslag av muskatdruvor, 
persikor, äpple, honung och mineraler.

MCMANIS

Alkohol är
 beroendeframkallande

McManis Petite Sirah 
alkoholhalt 13,5% 
art nr 6520 pris 109:-  

SvD SvD 

McManis Viognier
alkoholhalt 13,5%
art nr 6290  pris 99:-  

Mer än prisvärt i  
Allt om Mat 

Mer än prisvärt i  
Allt om Mat 

Gå in på www.divine.se och anmäl dig till vår Divine Club så får du nyhetsbrev om våra viner.

McManis Petite Sirah 3 L
alkoholhalt 13,5  
art nr 8362 Pris 279:- 

”Superfynd” 
Per Bill, Dina Viner PE 

Etta på boxtoppen.se
” Vinet är mycket rikt och 
fylligt med fina druvtoner  
och diskret fatton.” 


