
Recept
& vintips

Bästa röda vinet 
till Lasagne 

Ceviche & vattenmelon
 till fräsch ekologisk riesling

Pizza 
& sommarvinet
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SVERIGES LEDANDE VIN & MATMAGASIN

Livets Goda Premium
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 (en tjänst som vi inte förnyar automatiskt) 
tycker vi är sympatiskt och du som läsare får då tillgång till en 
hel del extra läsning. Via appen/hemsidan och 
premiumtjänsten kan du nämligen logga in och få hela vårt 
vinotek med tusentals viner i telefonen. Plus våra intryck av 
nyhetssläppen på Systembolaget, bilagor, djupgående 
artiklar om dryck och givetvis en hel del annat.

Läs mer på www.livetsgoda.se

Utöka din kunskap om vin
Prenumerera på vår värld...

Intresserad av mer vin?
Passa på att gå med i Sveriges 

godaste vinklubb och få verkligt 
exklusiva vinerbjudanden.

Anmäl dig till info@livetsgoda.se 
med ämnesraden 

”Livets Godas Vinklubb”.
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kafferosterietkoppar.se

KAFFE, SOM FÖR FÖRSTA GÅNGEN.
Att dricka ett nyrostat kaffe är omvälvande.
Rostningen får bönan att släppa lös sina tusen aromer och smaker. 
Nu är njutningen som allra rikast.
Koppar är ett nytt litet kafferosteri drivet av eldsjälar. 
Vi rostar världens bästa bönor idag, så du kan njuta dem imorgon.
Vi undviker fördyrande mellanhänder. 
Kaffet skickas direkt till din brevlåda.
Välkommen till vår hemsida och upptäck en ny värld av kaffe.
Beställ innan kl17.00, så postar vi nyrostat kaffe samma arbetsdag.
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Vinställ Modul,
byggbart 60x90 cm

Passion för vin sedan 1996
www.prowine.se

Vinbox - låsbar
för 100 flaskor

Vinställ i plexi för
vin och champagne

Vinförvaring i betong 
med många möjligheter

Nytänk på vinskåp
från Expo

IP vinskåp serie Parma
Fristående/inbyggn.

Grande vinställ
med eller utan dörrar

Stora korkskruvar
i flera färger

Munblåsta glas från 
Sophienwald

Expo vinkylare

Svart, krom & mässing
vägg & tak

Glashängare
25, 30 och 40 cm

Handgjorda Laguiole
i många material

Många lösningar på
vinklimatanläggningar

Bygg ett vinrum
eller vinskåp

Maskingjorda
champagneglas

Lehmann Jamesse

Lehmann Glas serie P Jamesse
Glaset på bilden är Jamesse Synergie, 75 cl ultralight

Lehmann Glas serie A Lallement
Glaset på bilden är Lallment No 4, 43 cl ultralight

Lehmann Glas serie F Sommier
Glaset på bilden är Psyché 56 cl, ultralight

Maskingjorda vinglas
30, 39 & 50 cl

Lehmann Excellence

Bli bättre i köket med guidning från Livets Goda Mat!
Oavsett om du söker inspiration till nya maträtter eller vill 

veta vad som händer i den gastronomiska världen så är Livets 
Goda Mat specialtidskriften för dig. Lättlagat, hälsosamt och 

festmåltider möts i en skön mix där inspirerande fotografi 
uppmuntrar till stordåd i köket. Räkna dessutom med 

passande dryckestips till de olika skapelserna. Dessutom gör 
vi nedslag på den fantastiska svenska restaurangscenen.

Mer info på www.livetsgoda.se/lgmat

Läs ditt exemplar på

DU HAR VÄL INTE MISSAT 
SUCCÉMAGASINET?
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Relax!
           Relax Riesling har funnits 

          i mer än 21 år på den 
            svenska marknaden! 

              Vinet har en druvig 
                  smak med fin sötma, 

               inslag av gråpäron, 
            melon och citrus. 

4/5
BOXTOPPEN.SE 

2020

4,7/5
VINGUIDEN.COM 

2020

Art 7230
Alk 8,5 % 69 kr

Serveras svalt, 
gärna till fisk och 

asiatiska rätter. 

www.moestue.se

E N  T I D L Ö S  K L A S S I K E R
från familjefirman

D U F O U L E U R - F R È R E S
Beaujolais Royal gjorde sin debut på systembolaget redan 1955. 

Med sin runda och mjuka smak har den varit en favorit sedan dess. 
Servera gärna vinet lite svalt, omkring 14 grader, 

till sommarens härliga bufféer.

B E A U J O L A I S  R O YA L   A R T  N R :  5 4 0 8   A L K :  1 2 , 5  %

89:–
   75 cl

54:–
  37,5 cl

4,3  av 5 
vinguiden.com 2020

www.moestue.se

Det här behöver du för fyra personer

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

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

BESÖK WWW.BOXTOPPEN.SE IDAG!

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

ANNONSBOKNING
Christoffer Enquist

christoffer.enquist@livetsgoda.se

POSTADRESS
Box 4152, 131 04 Nacka

KUNDTJÄNST
Alla vardagar: suppport@livetsgoda.se

 Växel: 08-448 25 50 (onsdagar: kl 10-12)

5 POÄNG 
ENASTÅENDE

4 POÄNG 
MYCKET BRA

3 POÄNG 
BRA, GÖR JOBBET

2 POÄNG 
TVEKSAMT

1 POÄNG 
INTE ACCEPTABELT

Poängskalan rankas 
fallande 5-1
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Ekologiskt från 
Österrike 
– Ny fräsch årgång!
Smaken är frisk och torr med 
fruktiga toner av gröna äpplen, 
päron, honung, mandarin, örter 
och mineral. Eftersmaken är 
lång och smakrik. Passar bra 
som sällskapsdryck eller till fisk 
och skaldjur så som smörstekt 
torsk eller skaldjursgrytor.

Nr 4350, 129kr, 
750 ml, 12% alk, 
sockerhalt <3g/l

Klimatsmart
lättviktsflaska

Alkohol kan
skada din hälsa.

89p – Livets Goda, mars 2021
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CAMELEON WHITE BLEND 
- ETT VIN SOM STÅR REDO 

ATT MÖTA VÅREN!

Våren är snart runt hörnet och med den så vaknar suget efter att 
dricka fräscha vita viner som matchar årstidens primörer. Det 
ekologiska Cameleon är en blend av en trilogi druvor med ursprung 
Tupungato i Mendoza, ett område på hög höjd vilket ger druvorna en 
suverän fräschör som följer med i vinet. I våra glas; 2021 Cameleon 
White Blend från den kvalitativa producenten Domaine Bousquet! 

Domaine Bousuqet klingar franskt och är franskt. En semester i Argentina för 
drygt tre decennier sedan väckte Jean Bousquets nyfikenhet och vilja att göra 
vin i landet. Jean var tredje generationen vinmakare i Frankrike och han fick 
med sig dottern Anne på tåget och hon flyttade till Tupungato tillsammans med 
sin man för att förverkliga Domaine Bousquet-projektet. Framgångarna har 
inte låtit vänta på sig utan idag exporterar man sina Argentina-viner till mer 
än 50 länder. 

Vi har en ekologisk blend av chardonnay, pinot gris och sauvignon blanc i 
glasen utan att någon av druvsorterna sticker ut och tar över. I stället är 
det en fin harmonisk mix där det ungdomligt päronaktiga från pinot gris 
matchar det mer exotiska draget från chardonnay och där sauvignon blanc 
står för aromatisk fräschör. Smaken är generös men likväl torrt stramt hållen 
med frisk stenfruktig syra, citrus och kryddiga anslag. Vinet avslutar rent, 
kryddfästande och lätt blommigt. En box som verkligen levererar prisvärdhet!

Betyg: 4 av 5 poäng

Ett vin som landar fint till vårens inträde. Användningsområdet är brett 
och vi serverar det gärna som aperitif, till buffébordet då det kan hantera 
många smaker, även krydda. Prova det även till skaldjur och gärna till 
exempelvis gratinerade havskräftor.

Cameleon White Blend är ekologiskt och vinet finns i drygt 40 
Systembolagsbutiker. Till övriga beställer du det utan extra kostnad. Boxen 
(3000 ml, 13,5%) kostar 199 kronor och har artikelnummer 2519. Vinet är 
helt torrt och har en restsockerhalt som är lägre än 0,3 gram / 100 ml. 

Till vinet HÄR >>>
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FRITERADE WONTONS, KRYDDIGA DIPPSÅSER 
& EN SKÖNT TROPISK CHARDONNAY

Wonton är små degknyten, speciellt associerade med det kinesiska köket, och de fylls med allt 
tänkbart, fläsk, skaldjur eller vegetariskt. Oftast ser du dem som kokta men här har vi friterat upp 
dem och innehållet består av black tiger-räka, böngroddar, vitlök och vårlök. Dippsåserna är en 
chiliolja samt en aromatisk sojabaserad sås med bland annat färsk koriander. Perfekt till Chill Outs 
australiensiska chardonnay! 

Finhacka scampi, vårlök, böngroddar, vitlök och koriander. Mixa samman med 
soja som smaksättare för sälta och chiliflakes samt peppar. 
Lägg en klick av röran på varje wonton. Fukta kanten runtom din wonton och vik 
ihop. Vik sedan en gång till så att den blir kvadratisk men ändå har mellanrum. 
Se till att det inte är luft i mitten där innehållet är. Det finns utmärkta videos 
på hur du viker din wonton på internet. 
Hetta upp oljan och när temperaturen är friteringsvänlig så lägg ner 4–5 
wontons åt gången och fritera i 2–3 minuter. Ta upp och låt rinna av på 
hushållspapper. Fortsätt tills du är klar. 

CHILIOLJA
Finhacka vitlök och ingefära och mixa ihop med övriga kryddor. Hetta upp den 
neutrala olja och när den är friteringsvarm så häller du den över kryddmixen 
så det fräser till. Avsluta med sesamoljan och låt svalna. Oljan är ljuvlig att 
använda även i matlagning och håller två veckor i kylen.

SOJADIPP
Sichuan-peppar att smaksätta med (eller lite svartpeppar)
Finhacka vitlök, vårlök och koriander. Mixa med soja och sirap samt rör i 
chiliflakes och peppar. Dippsåsen mår bra av att stå i kylen ett par timmar för 
att sätta sig.
Servera wontons med dippsåserna, som en förrätt, snack eller på ett buffébord. 
Du kan förbereda knytena en stund i förväg och hålla varma i ugnen på 100 C. 

2021 Chill Out Chardonnay
AUSTRALIEN / ART.NR. 22280, 3000 ML, 13%
0,3 G RESTSOCKER/100 ML, 209 KR, 4/5 POÄNG

Vi häller upp en klassisk och inbjudande australiensisk chardonnay med 
vaniljkryddiga inslag och tropisk fruktighet men även citrus i den ungdomligt 
pigga doften. Smakprofilen är generös men ändå på ett återhållsamt, 
närmast stramt vis med tydlig citrus som fräschar upp det stenfruktiga och 
tropiska. Avslutar rent, torrt och med viss fatkryddighet. En alldeles utmärkt 
vardagschardonnay som gör sig året runt!

VINET & MATEN
Vinets fruktiga driv gör sig strålande med hettan i rätten, inte minst 
dippsåserna. Det tropiska anslaget dämpar hettan och skänker helheten en 
lysande fräschör. En superb kombination helt enkelt.

Serverar 4

Wontons kan du köpa färdigkavlade i 

asiatiska livsmedelsaffärer men de är 

också superenkla att själv fixa till. Gör du 

dem själva så finns massor av förslag på 

internet. Du hittar dem också i frysdisken 

hos Mathem och du kan beställa dem i din 

ICA-butik.

• 20 wonton-plattor

• 10 råa scampi

• 2 vårlökar

• En näve färska böngroddar

• 1 vitlöksklyfta

• 1 tsk chiliflakes

• Färsk koriander, en knippa

• Soja

• Sichuan eller svartpeppar

• 1/2 liter neutral olja

Ingredientser:

CHILIOLJA
2 vitlöksklyftor

1 bit färsk ingefära

1 msk chiliflakes

1 tsk paprikapulver

1 msk sesamfrön

1 tsk Sichuan peppar 

(kan ersättas med 

svartpeppar)

1/2 tsk salt

2 msk sesamolja

2 dl neutral olja

SOJADIPP
1 dl japansk soja

1 finhackad vitlök

1 finhackad vårlök

1 mindre knippa 

färsk koriander

1 tsk sirap

1/2 tsk chiliflakes
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HÖGSTA BETYG TILL 
STONELEIGH LATITUDE 

– EN LÄCKERT FATKRYDDIG 
CHARDONNAY!

Marlborough hör till de vinregioner som vi lärt känna först de 
senaste drygt tre decennierna och inte minst var det regionens 
sauvignon blanc som slog världen med häpnad under 1980-talet. 
Nya Zealand blev vinlandet alla pratade om, inte minst då de 
vita vinerna. Idag är Marlborough en etablerad vinregion med 
världsrenommé och bland pionjärerna finner vi Stoneleigh, en 
producent som närmast är identisk med regionen. I våra glas, den 
finstämda 2020 Stoneleigh Latitude Chardonnay.

Stoneleigh planterade sina första rankor 1980 och har med andra ord 
varit med sedan landet upplevde en vinboom utan dess like. Firman har sitt 
säte i Rapaura, en subregion inom Marlborough och här har man framför 
allt planterat druvor vid den så kallade ’Golden Mile’ – en unik sträcka där 
vingårdarna anlagts på tidigare flodbottnar och där gamla solstenar vid ytan 
har en viktig funktion för rankorna. 

De ger nämligen ifrån sig värme om natten och det säkerställer druvornas 
mognad. 
I Latitude-serien från Stoneleigh finner vi bland annat en chardonnay som 
fatlagrats och som verkligen uttrycker de speciella vingårdarnas karaktär. Det 
blir rikedom men i en sval och slank stil som upplevs närmast europeisk och 
där fräschören onekligen hamnar i centrum.

Det är en stilren och snyggt aromatisk profil som Stoneleighs Latitude bjuder 
på; en med ungdomlig fräschör i doftspelet och där fatkryddighet i form av 
smörnötiga toner, krutrök, syrlig grapefrukt, örtbukett och en diskret tropisk 
touch kompletterar intrycket. Smaken visar upp ett friskt vin med ungdomligt 
pigg grönäpplig stenfruktighet, rostade fatnyanser och citrus, allt format i en 
sval stil. Avslutar rent, lätt krämigt, kryddigt och med hintar av exotisk frukt. 
Det här är en chardonnay som upplevs såväl klassisk som modern på en och 
samma gång och det är onekligen ”value for money”.

Betyg: 5 av 5 poäng. Full pott!

Vi har ett vin som gör sig riktigt fint till flertalet olika kök och maträtter; 
från det lite kryddheta i asiatisk matlagning till klassiska vita fisk-
serveringar med gräddiga vitvinssåser. Dessutom är det ett formidabelt 
vin till krämigt gräddiga ostar. 
Klassiska Stoneleighs Latitude hittar du i 375 Systembolagsbutiker och 
till övriga kan du beställa det utan extra kostnad. Flaskan (750 ml, 14%) 
kostar 135 kronor och har artikelnummer 6360. Vinet finner du även som 
halvflaska (375 ml, 72 kr) och med samma artikelnummer. 

Till vinet HÄR >>>
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KLASSIKERN VITELLO TONNATO 
& ETT SVALVUXET RÖTT FRÅN ARGENTINAS 

HÖGRE HÖJDER
Vitello tonnato hör till de ovanliga recepten som kombinerar kött och fisk. Dess ursprung, eller 
rättare sagt ett förstadium av rätten, finner vi i Frankrike men det är i Piemonte som det förfinas 
och särskilt när tonfisk i konserv ser dagens ljus så uppstår det vi idag associerar med rätten. 
Piemonte är dess bas och hur du tillagar din vitello tonnato har idag en myriad av tolkningar. Vi 
låter vår kalvstek, ingniden i citronskal, vitlök, olivolja, lagerblad och rosmarin, gå till 62 C på låg 
värme i ugnen innan den får svalna och stå kallt över natten. Tonfisksåsen får även några sardeller 
som sällskap och i mötet med en svalvuxen shiraz/cabernet sauvignon från höghöjdsregionen 
Mendoza i Argentina så blir matchningen rätt fenomenal.

Vitello tonnato är en rätt som kräver lite planering tidsmässigt i och med 
att kalvsteken, när tillagad, ska spendera natten i kylskåpet. Å andra sidan 
innebär det att rätten är väldigt lätt att förbereda när den väl serveras, gärna 
då som en förrätt. Börja med att riva vitlöken, mortla lagerbladet och riva 
citronskalet. Gnid in dem i steken som gärna får ha nät, och avsluta med att 
gnida in olivolja samt att peppra och salta. Kör i ugnen på låg temperatur, vi 
hade den på 125 C och tog ut steken vid 62 C innertemperatur. Låt svalna och 
packa sedan in i folie och låt stå kallt över natten. 

I en bunke så stavmixar du samtliga ingredienser utom olivoljan till såsen. 
När massan är slät så ringlar du sakta ner olivolja under ständig omrörning 
tills du har en lätt trögflytande tonfisksås. Ställ i kylen och vill du kan denna 
tillagas redan dagen innan. 

Ta fram kalvsteken och avlägsna nätet. Skiva steken i tunna skivor och lägg 
upp på ett fat. Droppa lite citron över köttet och ha på lite havssalt. Ringla 
tonfisksåsen över och toppa med salladsblad, gärna med tyngdpunkten på 
rucola, och avsluta med att strö över kapris. 

2021 Chill Out 
Shiraz Cabernet Sauvignon Organic
MENDOZA, ARGENTINA / ART.NR. 2451, 750 ML PET, 13%, 89 KR, 4 AV 5 POÄNG

Ekologisk blend på de klassiska druvsorterna shiraz och cabernet sauvignon. 
Ursprunget, med vingårdar på hög höjd, är tydligt i vinet och vi bjuds kryddiga 
toner som varvas med svarta vinbär, örtighet, gräsnyanser och lavendel. 
Smaken är relativt fyllig med generös mörkbärig frukt trots att vinet är helt 
torrt, stadiga men ändå silkiga tanniner samt en pigg syra. Avslutar örtigt med 
cassis och bra längd. 

VINET & MATEN
Måste man dricka viner från samma region som en maträtt härstammar från. 
Absolut inte utan vad allt handlar om är att möta rättens attribut med vinets 
och i det här fallet blir det helt rätt då vi fångar tonfisksåsens sälta med en 
kontrasterande skön mognad i vinets frukt som även tar hand om kaprisen. Att 
druvorna vuxit på hög höjd ger en fräschör till vinet vilket maträtten växer 
med. Servera vinet kylt, vid ca 14 C, för det optimala mötet mellan rätt och 
dryck. 

Serverar 4

KÖTTET
• 1 kg kalvstek

• 2 vitlöksklyftor

• 1 lagerblad

• Rivet skal från en citron

• Olivolja

• 1 kvist rosmarin

SÅSEN
• Tonfisk på burk, gärna i olja, cirka 200 

gram

• 1 dl olivolja

• 2–3 sardellfiléer

• 3 äggulor

• 3 msk kapris plus 1 msk av spadet

• En skvätt citronsaft

• 1 vitlöksklyfta

• Några kvistar färsk persilja

• Svartpeppar, havssalt

TILLBEHÖR
Kapris samt salladsblad, gärna med fokus på 

rucola

Ingredientser:
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CAMPOS DE LUZ - 
CHARMANT EKOLOGISK 

SPANJOR I STORT FORMAT!

Iberiska halvön har varit vinöst spännande i många år men det är 
ändå kanske först de senaste två decennierna som det verkligen vaknat 
till liv på allvar och funnit sin identitet i ett större sammanhang. 
Alltmer ser vi såväl regionala druvor få utrymme som stora 
namnkända, vilka hittar till oss till svårslagna priser och från områden 
som vi kanske inte vet så mycket om. I våra glas; ekologiska nyheten 
Campos de Luz på 1-liters flaska!

Campos de Luz från den unga vinproducenten Vinergia hämtar sina 
ekologiska druvor till vinet från Spaniens centrala delar och där rankorna 
växer på hög höjd, något som är oerhört viktigt för vinernas fräschör då 
temperaturskillnaden mellan natt och dag säkerställer syra och att frukten inte 
blir för mogen. Att man dessutom kan finna vin i denna prisklass, vin som har 
ursprunget med sig, är snudd på unikt för Spanien i Europa! 

Det ekologiska vinet Campos de Luz på litersflaska bjuder på charmant 
rödbärig och solvarm doftkänsla där hallon och mörka jordgubbar är extra 
framträdande tillsammans med en underliggande örtblommighet. Smaken är 
livligt fruktig med smeksamma men ändå uppbackande tanniner, apelsinzestig 
syra och behagligt avslut i torr stil där den spanska känslan är närvarande. Ett 
vin om gör sig riktigt bra till lite mustigare mat men som också står berett att 
hantera säsongens första grill!

Betyg: 4 av 5 poäng

Campos de Luz är ekologiskt och buteljeras i litersflaska (1000 ml, 13%). 
Vinet har artikelnummer 53166 och kostar 69 kronor.

Till vinet HÄR>>>
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DEN BÄSTA ÅRGÅNGEN 
BOXTOPPEN PROVAT AV 

CHILL OUT CHARDONNAY!

Chill Out är namnet på en serie utvalda viner från olika vinregioner 
runtom i världen; från tysk riesling, till amerikansk rosé och fylliga 
röda från Argentina. Ett vin som Boxtoppen tidigare provat ur 
Chill Out-kollektionen är den australiensiska chardonnayn från South 
Eastern Australia. Nu har en ny årgång landat och det är ett vin som 
trycker än mer på fräschören! 

Chill Out är vardagsviner från vinvärldens alla hörn och de kommer i såväl 
flaska som i boxförpackning. Flera av dem är ekologiska och det finns också 
en tydlig ambition att hålla nere klimatpåverkan genom att arbeta med 
återvinningsbart material i så stor utsträckning som bara är möjligt. 

Årgång 2021 av Chill Out Chardonnay är producerad i det sydöstra hörnet av 
Australien, klassisk vinmark och stilen är också den som vi gärna dricker av 
chardonnay; generöst men ändå fräscht och stramt.

Vi häller upp en klassisk och inbjudande australiensisk chardonnay med 
vaniljkryddiga inslag och tropisk fruktighet men även citrus i den ungdomligt 
pigga doften. Smakprofilen är generös men ändå på ett återhållsamt, 
närmast stramt vis med tydlig citrus som fräschar upp det stenfruktiga och 
tropiska. Avslutar rent, torrt och med viss fatkryddighet. En alldeles utmärkt 
vardagschardonnay som gör sig året runt!

Betyg: 4 av 5 poäng

Chill Out Chardonnay är veganvänlig och gör sig utmärkt till flertalet 
vegetariska rätter där du gärna kan arbeta med exempelvis rostade 
solrosfrön eller pinjenötter. Till fisken av det mer smakrika slaget gör 
vinet sig ypperligt och du kan också prova det med lyckat resultat till en 
caesarsallad med kyckling.
Den nya årgången av Chill Out Chardonnay har stramats upp och det har 
även resulterat i ett vin som är helt torrt, blott 0,3 g / 100 ml socker. En 
box (3000 ml, 13%) kostar 209 kronor och har artikelnummer 22280. Vinet 
hittar du i en majoritet av landets butiker.

Till Systembolaget & vinet HÄR >>>
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CEVICHE PÅ PILGRIMSMUSSLA, AVOKADO 
& VATTENMELON - FRÄSCH EKOLOGISK 
RIESLING FRÅN CHILL OUT FULLÄNDAR

Perus nationalrätt, ceviche, är förutom att vara en oerhört lättlagad anrättning också en fantastisk 
bjudrätt. Här serverar vi den limemarinerade förrätten med pilgrimsmussla, tärnad vattenmelon, 
avokado, rödlök, chili och vitlök tillsammans med den ekologiska Chill Out Riesling från tyska 
vinregionen Pfalz. Ett superfräscht möte!

Skär pilgrimsmusslorna som du tinat i tärningar. Gör det samma med avokado, 
vattenmelon och rödlök samt finhacka vitlöken. Hacka koriander, ett litet knippe 
räcker och den torkade chilin. Färsk går också bra. 

Pressa limesaften och häll över pilgrimsmusslan samt övriga hacket som du 
lagt i en skål. Salta mycket lätt och rör även i spiskummin. Tryck till röran 
försiktigt så att allt täcks av limesaften. Ställ i kylen två timmar och rör om 
då och då. Innan servering strör du lite socker över röran, max en halv tesked 
och rör runt. Låt även det mesta av vätskan rinna av för en fastare konsistens. 
Dekorera med ett korianderblad.

2020 Chill Out Riesling
PFALZ, TYSKLAND
ART.NR. 53600, 750 ML, 11,5%, 79 KONOR, 4/5 POÄNG

Vi har en ekologisk riesling från Pfalz, Tysklands näst största vinregion, i 
våra glas. Doften är klassisk för druvan med blomaromatiska drag vilket här 
får oss att associera till jasmin, samtidigt som stenfruktiga nyanser och 
citrus står för den ungdomliga fräschören. Smakprofilen är typisk för druvan 
med markerad syra men ändå med en lätt rondör som balanserar den rena, 
lätt rökiga stenfruktigheten och det strama avslutet som kommer med en 
citrustwist. Riktigt trevlig vardagsriesling!

RIESLING & CEVICHE
Rieslingdruvans mångsidighet är verkligen fantastisk och det är en av våra 
favoriter när det är koriander i serveringen vilket den bekräftar här, i mötet 
med cevichen. Dessutom fångar vinet upp rättens limesyrlighet och skänker en 
ljuvlig rondör till helheten. Hanterar hetta gör den också. En perfekt start på 
vilken bjudning som helst!

Serverar 4

• 200 gram pilgrimsmusslor, tinade

• 1/2 avokado

• 1/2 rödlök

• 1 skiva vattenmelon

• 1/2 vitlöksklyfta

• 1 mindre knippa färsk koriander

• 1 torkad aromatisk chili, eller chiliflakes

• 1 knivsudd spiskummin

• 2 limefrukter

• Salt, socker

Ingredientser:
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FULL POTT TILL BAROLON 
LUNA DI MEZZANOTTE!

Barolo är utan tvekan Italiens mest berömda röda vin och 
uppskattas för sin unika stil där nebbiolodruvans markerade tanniner 
sticker ut. Vinerna från Barolo i Piemonteregionen är oerhört 
populära och omtyckta i Sverige just nu och det är lätt att förstå när 
man väl har provat det karaktärsfulla vinet. Nu har nyheten 2017 
Luna di Mezzanotte lanserats på Systembolaget och det är en 
Barolo som kommer med en mycket sympatisk prislapp!

Barolo är ett vin som kräver tålamod. Minst tre år ska det lagras, varav minst 
ett år i fat, innan det får släppas. Vinet får enkom göras på nebbiolodruvan som 
är känd för sin väldoft, tydliga tanninstruktur och lagringsförmåga. En Barolo 
kan utvecklas under många år och gör sig således väl i en vinsamling. Italiens 
största vin är dock sällan billigt utan priserna drar snabbt i väg vilket hänger 
samman med en i sammanhanget förhållandevis liten produktion, efterfrågan 
och givetvis det faktum att det tar tid att producera en Barolo. Därför är det 
glädjande att finna Barolon Luna di Mezzanotte för under tvåhundringen!

Luna di Mezzanotte är ett samarbete mellan den svenska importören och 
Produttori di Govone, ett kooperativ i Piemonte och som grundades redan i 
slutet av 1950-talet. Vi har ett vin med årgångens generositet vilket noteras 
redan i den öppna och generösa doftbilden där torkade rosenblad, nypon, 
kryddiga fat, tobak och körsbär möts i en lätt solkysst och svagt volatil stil. 
Smakprofilen visar upp en kryddig struktur med juicy körsbärsfruktighet, 
nypon, fat, rökig ton och viss undervegetation samt blodapelsinaktig syra. 
Tanninerna är där, det är ju nebbiolo trots allt, men har ändå en fin mognad i 
sig. Avslutar ljust rödbärsfruktigt och med årgångens lite mer solvarma stil. 

Betyg: 5 av 5 poäng. Full pott!

Luna di Mezzanotte förgyller italienska klassiker som en långkokt 
bolognese eller lasagne men prova det gärna också till en charkbricka eller 
vårens första grill, varför inte örtmarinerade lammkotletter.
Barolon Luna di Mezzanotte återfinns i Systembolagets 
beställningssortiment och du beställer vinet till din önskade butik. Flaskan 
(750 ml, 14%) har artikelnummer 53288 och kostar 189 kronor.

Till vinet HÄR >>>
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IL BARONE 
- CAVA I ÄLSKVÄRD STIL!

Nyheten Il Barone Cava är i våra glas och återigen slås vi av 
hur många av de mest prisvärda mousserande vinerna som kommer 
från Spanien. I det här fallet 69 kronor och det är ett minst sagt 
sympatiskt pris för en cava i den mer älskvärda stilen!

Il Barone-serien är framtagen tillsammans med producenten ViniMundi som 
i sin tur arbetar med lokala odlare i respektive region. Nu lanseras Il Barone 
Cava och det är druvor från Katalonien, det spanska mousserande vinets 
högborg, som återfinns i denna älskvärda buteljering. Många uppskattar 
mousserande viner med rondör men vill kanske inte det ska bli alltför sött och 
då är denna halvtorra cava ett utmärkt val då det bibehåller sin friskhet och 
fräschör!

Vi har ett vin med tydligt spanskt ursprung i våra glas och det bjuds 
persikofruktiga toner, gula äpplen samt grillad citron och ett stänk 
grapefrukt. Även en lätt örtighet kikar fram och följer med i den halvtorra 
smaken där det stenfruktiga tar vid, moussen smeker och vi får ett vin med 
behaglig rondör och citrusfräschör i det rena avslutet. Läskande, okomplicerat 
och gott helt enkelt.

Betyg: 4 av 5 poäng

Gillar du kryddhet mat så är detta cavan att servera, inte minst om du 
serverar exempelvis chilifrästa scampi eller något hetare ur det asiatiska 
köket. Vinet är även utmärkt när du vill kontrastera en sälta i måltiden, 
exempelvis charkbricka eller färska räkor. 

Cavan Il Barone återfinns i Systembolagets beställningssortiment och har 
artikelnummer 55062. Flaskan (750 ml, 11,5%) kostar 69 kronor och du 
beställer vinet till din föredragna butik. Sockerhalten är 4 g/ 100 ml.

Till cavan HÄR >>>
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PIZZA MED FYRA OSTAR, 
CHAMPINJONER, TORRSALTAT BACON 

& EN CHARMANT ORANGE PINOT GRIS!
Att få till en bra pizza utan vare sig hemmabyggd pizzaugn eller sten fungerar hur bra som helst om 
du blott har koll på ett par detaljer. För hemligheten i en bra pizza sitter i detaljerna. Som en riktigt 
bra deg, en tomatsås med såväl syra som sötma, toppning och såklart bra ost. Här anpassar vi vår 
pizza till vinvalet, ett högst charmant orange vin på pinot gris och från Alsace. Pizzan? Fyra ostar 
med fokus på kittost. uppbackat av champinjoner och torrsaltat bacon! 

Börja med att sätta degen. Knepet för att få den lite så där lagom seg och för att 
kunna få botten tunn är att arbeta med ett bättre mjöl, som tipo-00. Ta nästan 
ett helt paket jäst när du blandar ut med fingervarmt vatten, salt och två-tre 
matskedar olivolja för då får degen en boost och jäser snabbare. Rör i mjölet 
och tillsätt eventuellt mer om så behövs. Låt vila med handduk över. 

Fortsätt med tomatsåsen. Koka upp tomatburken med olivolja, snåla inte, salt, 
socker, peppar och riv ner en näve oregano. Ha i en skvätt vitt vin och låt puttra 
samman under cirka 30 minuter under lock och tills du har en reducerad bas 
som inte är rinnig. 

Förbered osten och ta bort kanterna på kittosten. Skiva upp mozzarellan och låt 
rinna av på hushållspapper. Riv parmesanosten, dela bacon på mitten och skiva 
svampen tunt. 

Sätt ugnen på 275 C. Börja knåda ut två pizzabottnar när du ser att degen lyft 
rejält. De brukar vara redo efter cirka en timmes jäsning. Självklart kan du 
förbereda detta i förväg och låta jäsa långsamt också. Mjöla arbetsytan och 
jobba ut pizzan med händerna, kavla inte. Det gör inget om pizzorna inte blir 
perfekt runda. Spara en något tjockare kant på pizzorna. Lägg på mjölad plåt 
och bre på din tomatsås. Addera bacon och fördela ut osten på pizzorna. Avsluta 
med den skivade svampen. 

Ställ överst i ugnen och använd gärna varmluftsfunktionen under andra halvan 
av tillagningen. Pizzan behöver cirka 7 minuter och håll koll den sista tiden så 
den inte bränns även om kanterna gärna får vara lätt sotade. 
Låt vila ett par minuter när du tagit ut den. Strö över den tunt skivade vårlöken 
och servera. Bäst blir det om du gör pizzorna i omgångar.

2020 Petite Orange Pinot Gris
ALSACE, FRANKRIKE
ART.NR. 55206, 750 ML, 14%, 99 KR, 4 P

Alsace och pinot gris är en klassisk kombination och visst märks det att vinet 
haft en kortare kontakt med druvskalen. Doftmässigt så hittar vi aprikoser och 
kryddor, torkade frukter samt en lätt fuktig tobakshint. Smaken har viss rondör 
vilket är typiskt för druvan, kittlande fruktsyra och ett lätt tanninbett vilket 
ger vinet struktur tillsammans med den rätt fylliga kroppen. Avslutar skönt 
eldigt och kryddigt. 

VINET & PIZZAN
Pizza och du tänker sannolikt direkt på något italienskt rött, men sanningen 
är att många gånger gör sig vita viner inte bara bättre, de höjer också 
fräschören i mötet. I det här fallet är det ostarna som styrt vårt vinval, inte 
minst kittosten som är en fantastisk matchning till pinot gris och orange. Vinet 
hanterar pizzans sälta magnifikt, hittar en smakbrygga med svampen och får en 
skön krämighet av osten. En ljuvlig matchning och superenkelt att få till!

2 pizzor

DEG
• 1 pkt jäst

• 6 dl mjöl, vi använder tipo-00

• 2,5 dl vatten

• salt, olivolja

TOMATSÅS
• 1 burk konserverade tomater av bättre 

klass, gärna körsbärstomater

• En skvätt vitt vin

• Olivolja

• Färsk oregano

• 1 tsk socker

• Salt, svartpeppar

TOPPNING
• 150 gram kittost

• 100 gram mozzarella

• 50 gram Parmesan

• 50 gram blåmögelost, vi valde Saint Agur

• 7–8 färska champinjoner

• 1 paket bättre bacon, vi valde ICA Selection 

• Torrsaltat

TILLBEHÖR
• Finhackad vårlök

• Tryffelolja

Ingredienser:
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PETITE ORANGE FRÅN 
ALSACE - EN PERFEKT 
INTRODUKTION TILL 

ORANGE!

Orange vin har blivit trendigt men är på inga sätt något nyskapande 
då det helt enkelt lutar sig tillbaka på det traditionella sättet man 
gjorde vin på förr. Med skalkontakt på de vita vinerna så antog 
vinets färg en mer orange skepnad och jäsning med skal gav även 
tanniner vilka har en konserverande effekt. Dagens orange viner är ett 
spännande möte mellan historia och nutid och i nyheten Petite Orange 
från Alsace får du en perfekt möjlighet att stifta bekantskap med 
vinstilen! 

Alsace hör till världens mest klassiska vinregioner och inte minst en druva som 
pinot gris har särskilt goda förutsättningar för orange. Det märker vi också i 
denna skapelse där tanninerna är försiktiga men ger vinet en struktur som gör 
det oerhört tilltalande. En perfekt introduktion och resa i vinets historia med 
andra ord!

Kanske inte orange vin i sin traditionella mening med lång skalkontakt vilket 
ger det vita vinet tanniner utan här har vi i stället en druva som snabbt antar 
den orangea färgskepnaden på grund av sin karaktäristik. Alsace och pinot 
gris är en klassisk kombination och visst märks det att vinet haft en kortare 
kontakt med druvskalen. Doftmässigt så hittar vi aprikoser och kryddor, 
torkade frukter samt en lätt fuktig tobakshint. Smaken har viss rondör vilket 
är typiskt för druvan, kittlande fruktsyra och ett lätt tanninbett vilket ger vinet 
struktur. Avslutar lite skönt eldigt och kryddigt. Ett härligt vin att servera till 
ostbrickan och en perfekt introduktion till orange!

BETYG: 4 AV 5 POÄNG

Orange vin med lätt tanninkänsla är härliga viner till mat och just detta vin 
är en fenomenal matchning till ostbrickan, särskilt kittosten som Chaumes. 
Det hanterar även lite mustigare kyckling- och fläskrätter strålande.

Petite Orange återfinns i Systembolagets beställningssortiment och har 
artikelnummer 55206. Flaskan (750 ml, 14%) kostar 99 kronor och du 
beställer vinet till din föredragna butik för uthämtning.

Till vinet HÄR >>>
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INBJUDANDE & GENERÖS 
EKOLOGISK ARGENTINARE I 

CHILL OUT-SERIEN!

Chill Out-serien visar upp viner från klassiska vinregioner i vinvärlden 
och nu har turen kommit till höghöjdslandskapet i argentinska 
Mendoza där rankorna ofta klättrar långt över 1000 meters höjd. 
Den höga altituden skänker vinerna stor fräschör då dagarna är 
varma men nätterna kyliga och det är precis vad som beskriver vinet 
vi nu har i våra glas,  Chill Out Shiraz Cabernet Sauvignon från 
Mendoza!

Mendoza är utan tvekan Argentinas främsta kvalitetsvinregion och vi vågar nog 
påstå ett av världens mest spännande vinproducerande områden. Mycket hör 
såklart ihop med att man odlar på hög höjd men kunskapen och erfarenheten 
spelar också en viktig roll då landet har framställt vin under lång tid. I Chill 
Out-seriens argentinska bidrag lyfts detta fram med en ekologisk druvblend på 
klassiska shiraz och cabernet sauvignon och Boxtoppen har provat vinet!

I våra glas har vi en ekologisk blend på de klassiska druvsorterna shiraz 
och cabernet sauvignon. Ursprunget, med vingårdar på hög höjd, är tydligt 
i vinet och vi bjuds kryddiga toner som varvas med svarta vinbär, örtighet, 
gräsnyanser och lavendel. Smaken är relativt fyllig med generös mörkbärig 
frukt trots att vinet är helt torrt, stadiga men ändå silkiga tanniner samt 
en pigg syra. Avslutar örtigt med cassis och bra längd. Ett utmärkt och gott 
exempel på vad Mendoza står för!

Betyg: 4 av 5 poäng

Det här är ett vin som gillar och hanterar mycket smakintryck i måltiden; 
allt från maffiga kötträtter med mycket kryddor och vitlök men även 
vegetariska alternativ som en klassisk auberginegratäng rikligt dränkt i 
bättre ost. Prova även vinet till grillen så fort denna åker fram igen.

Det ekologiska Chill Out Cabernet Sauvignon från argentinska Mendoza 
har artikelnummer 2451 och en PET-flaska av vinet (750 ml, 13%) kostar 
89 kronor. Vinet finner du i en majoritet av Systembolagets butiker. 
Sockerhalten är låg i vinet, nere på 0,3 g/100 ml vilket gör att det klassas 
som helt torrt.

Till vinet HÄR >>>
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STIR FRIED RICE NOODLES 
- EN PERFEKT MATCHNING 

TILL TYSK PINOT NOIR!
Vi har en klassisk kinesisk anrättning på våra tallrikar, fylld med smaker och blott en 
gnutta hetta. Köttet är gris såklart, ekologisk fläskytterfilé, och tillsammans med de sötsalta 
smakerna så hittar rätten mitt i prick med en ung tysk pinot noir från Pfalz-regionen. Lätt 
att laga och en feelgood-rätt som kommer uppskattas såväl mitt i veckan som till helgen.

Skiva upp köttbiten i tunna skivor. Lägg i en skål tillsammans med skivad vitlök 
och stavad ingefära. Häll över sojan., rör om och låt stå i rumstemperatur 
en stund. Hetta upp olja, helst i en wok men har du inte en sådan så använd 
gärna två stekpannor så att köttet verkligen steker och inte kokas på grund av 
mängden. Fräs köttet och när det börjar ta färg ha i rörsockret så att köttet 
karamelliseras lätt. Lägg köttet åt sidan.

Stek upp grönsakerna i neutral olja och börja med morot som du skurit i 
juliennestil. Addera löken, bambu och den hackade chilifrukten. Stek ett par 
minuter innan du tillsätter spenatblad och böngroddar. Låt gå ytterligare en 
minut innan du tar åt sidan. 

Mixa kött och grönsaker. Koka upp de breda risnudlarna i saltat vatten. Dela 
dem gärna innan. När de är klara, koka gärna lite för kort tid, så häller du 
snabbt kallt vatten över dem. Fräs upp nudlarna i woken/pannan med olja och 
mixen på grönsaker och kött. Efter en liten stund, addera en deciliter vatten 
och soja för att sätta sältan och låt puttra in ett par minuter under omrörning. 

Vi serverade rätten med en spenatsallad där dressingen bestod av sesamolja, 
färskhackad vitlök, en vårlök och sesamfrön.

2020 Revenge of The Little Pig Pinot Noir
PFALZ, TYSKLAND
ART.NR. 53929, 750 ML, 13%, 0,4 G/100 ML RESTSÖTMA, 89 KR, 4 AV 5 POÄNG

Trivsam tysk pinot noir med sval körsbärsfruktighet, violblom, örtiga anslag 
samt en kryddig vaniljtouch från ekfaten. Smaken är rödaktigt transparent i 
frukten med körsbär, hallon och jordgubbar, diskreta tanniner och frisk syra 
som visar upp lite citrusbett i avslutet. Fatkryddig knorr ger vinet extra skjuts 
i smaken. En högst charmerande tysk vardagspinot!
Vin & Mat tillsammans
Även om rätten inte är överdrivet het så finns det styrka och det lyfter hela 
anrättningen på ett fenomenalt vis. Då dricker vi gärna ungt rött vin med 
dämpad tanninnivå, väldigt gärna pinot noir. Vad som sker i mötet är att vinets 
frukt accentueras, upplevs sötare fast vinet är torrt och då vi serverar våt 
vinval lätt kylt så blir det till ett superbt fräscht möte mellan mat och dryck.

Serverar 4 pers

KÖTTET 
• 600 gram fläskytterfilé eller fläskfilé 

• 5 msk soja 

• 2 msk rörsocker 

• 2 skivade vitlöksklyftor 

• 1 bit färsk ingefära, stavad 

• Neutral olja

GRÖNSAKER 
• 2 mindre morötter, skurna i juliennestavar 

• 1 gul lök, klyftad 

• 1 burk skivade bambuskott 

• 100 gram färska spenatblad 

• 100 gram färska böngroddar 

• 1 röd chili

ÖVRIGT 
• 1 paket torkade breda risnudlar, ca 300 

gram 

• 1 dl vatten 

• 3 msk hoisinsås 

• Salt 

• Sesamolja 

• Soja

Ingredienser:
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EKOLOGISK MOUSSERANDE 
VARDAGSPÄRLA 
– CAVAN SOFIA Y 

SEBASTIAN!

Cavan Sofia y Sebastian lanserades perfekt inför förra årets vår och 
sommar. Boxtoppen provade redan då och gav den ytterst prisvärda 
spanjoren fint betyg. Sedan dess har många upptäckt den ekologiska 
cavan och hur mycket bubbel man får för blott 79 kronor. Dags för 
Boxtoppen att prova den senaste buteljeringen!

Cava är det spanska mousserande vinet som görs enligt den traditionella 
champagnemetoden men med spanska druvsorter som hanterar det varmare 
klimatet. Sofia y Sebastian är en blend mellan de klassiska cava-druvorna 
macabeo, parellada och xarel-lo och resultatet är svårslaget med tanke på den 
ringa prislappen. Faktum är att få mousserande viner i världen kan konkurrera 
med cava på just den punkten och leverera kvalitet för under hundringen.

Utan tvekan är det en vardagspärla vi har i våra glas, en cava som går i den mer 
generösa stilen med mogen persika, grillad citron, grapefrukt och solmogna 
gula äpplen i doften. Smaken visar upp en balanserad rondör men blir aldrig 
söt utan det citrusfriska ser till att vinet upplevs åt det torrare hållet till. 
Moussen är smeksam, inte alls aggressiv och det vilar ett stenfruktigt anslag 
över smaken som avslutar fräscht med viss grapefruktsbeska. Ett utmärkt köp, 
denna ekologiska cava!

Betyg: 4 av 5 poäng

Den ekologiska Sofia y Sebastian Cava is Best Enjoyed with Friends har 
artikelnummer 51641 och en flaska (750 ml) kostar 79 kronor. Cavan 
hittar du i drygt 70 Systembolagsbutiker och till övriga beställer du det 
utan extra kostnad. Sockerhalten i vinet är 1,2 g/ 100 ml. 

Till vinet >>>
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LASAGNE AL FORNO, 
KRYDDIG TOMATSALLAD 

& EN CHARMANT AUSTRALIENSARE I GLASEN
Alla älskar lasagne men få tar sig tiden att laga till en. Svårt är det inte men den som utrustar 
sig med tålamod och tid blir rikligt belönad. Och det fina i kråksången är ju att du kan förbereda 
en lasagne redan på förmiddagen och bara värma upp när gästerna kikar in framåt kvällen. Här 
matchar vi vår lasagne med Chill Outs Cabernet Sauvignon från Australien och det blir till ett högst 
trivsamt möte!

Börja med att sätta köttfärssåsen som gärna får puttra under lock ett par timmar. 
Stek upp köttet i olivolja med hackad gul lök och vitlök. Låt fräsa så köttet får lite 
färg. Salta, peppra och tryck i tomatpurén och fräs vidare en stund innan du häller på 
vinet och lite vatten. Hacka ner de färska örterna. Såsen ska inte simma i vätska men 
aldrig fräsa fast så ös gärna med lite buljong om det behövs under resans gång. Låt 
puttra under lock cirka två timmar.

Förbered béchamelsåsen genom att smälta en rejäl klick smör i tjockbottnad kastrull. 
När smält så rör du ner mjöl och sätter en bottenredning innan du häller över 
mjölken. Värm upp långsamt, går det för snabbt fräser mjölken fast i kastrullen. Rör 
ofta men undvik att dra ner luft i vätskan. När såsen satt sig och har en krämig, lagom 
trögflytande konsistens så saltar och vitpepprar du den. Tänk på att lasagneplattor 
suger åt sig sälta så var inte för rädd med att salta. Detta gäller även köttfärssåsen.

Riv osten du valt. Vi tog en lagrad Västerbotten för att det är en riktig höjdare i 
lasagne. Häll hälften av osten ner i béchamelsåsen och låt smälta ut under omrörning.

Vi gillar att förkoka lasagneplattorna bara lätt en-två minuter för att öka deras 
absorberingsförmåga och böjbarhet. Du kan också arbeta med färska plattor men de 
ger inte samma struktur till rätten.

Börja med att lägga béchamelsås i botten av en gratängform. Strö över lite ost 
och sedan lasagneplattor. Täck så gott det går och knäck plattor om det behövs. 
Sedan köttfärssås (se till att den inte är för rinnig utan fast i konsistensen). 
Upprepa proceduren med béchamelsås, ost, plattor och köttfärssås. Avsluta med 
lasagneplattor, béchamelsås och gott om riven ost. 

Grädda i mitten av ugnen tills du har en gyllene färg, ca 40–45 minuter. Låt lasagnen 
vila ett par timmar innan servering, än bättre är om den får stå till sig en halv dag 
och bara värms upp innan servering.

Hacka tomater och lägg i durkslag så saften kan rinna ur. Finhacka en liten gul 
lök och salladslök och lägg ner tillsammans med tomaterna. Gör en vinägrett på 
vitvinsvinäger, olivolja, chiliflakes, salt och peppar. Lägg tomatsalladen i en skål och 
häll över vinägretten.

2020 Chill Out Cabernet Sauvignon
SOUTH EASTERN AUSTRALIA / ART.NR. 6873, 3000 ML, 14%, 214 KR, 4/5 POÄNG

I våra glas har vi en cabernet sauvignon från Australien och det är ett vin med 
inbjudande doft där druvans klassiska markörer kommer fint till uttryck i form av 
cassis, mynta, svartpeppar och vaniljkryddiga fatnyanser som kompletterar intrycket. 
Smaken är behagligt avrundad med nerslipade tanniner även om de finns där, örtiga 
anslag och mörkbärig frukt som lindats in i lätt vaniljhintad fatkrydda. Avslutar 
friskt och fruktdrivet i charmant generös stil. 

MAT & VIN
Det finns en oslagbar mustighet i en lasagne och har du lagat den på rätt sätt och 
sältan sitter så blir det till en härligt kontrasterande känsla när vi dricker vinet till. 
Detta då fruktigheten i cabernet-vinet skapar en fräschör mot rätten. Godast blir det 
när vi kylen det röda vinet en aning, ner mot 14 C.

Serverar 4-6 pers

KÖTTFÄRSSÅS
1 kg blandfärs

1 gul lök

2 vitlöksklyftor

1/2 tub tomatpuré

Olivolja, salt, svartpeppar

2 dl rött vin

Buljong

Färsk basilika

1 tsk torkad salvia

BÉCHAMELSÅS
1 liter mjölk, gärna fetare

50 gram smör

3–4 msk mjöl

salt, vitpeppar

ÖVRIGT
ca 10–12 lasagneplattor

400–500 gram hårdost med karaktär

TOMATSALLAD
5–6 medelstora tomater

1 liten gul lök

2 salladslök

Vitvinsvinäger, olivolja, chiliflakes, salt, 

peppar

Ingredienser:
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REVENGE OF THE LITTLE PIG 
PINOT NOIR - EN HÖGST 

CHARMERANDE TYSK 
VARDAGSPINOT!

Säg tyskt vin och dina tankar går sannolikt mot vita viner med riesling 
i spetsen. Ändå är mer än en tredjedel av landets vinproduktion rött 
och den nobla druvan pinot noir, i Tyskland benämnd spätburgunder, 
intar positionen som den absolut viktigaste. Vissa regioner har bättre 
förutsättningar för rött vin, inte minst Pfalz varifrån vi nu har i våra 
glas, Revenge of The Little Pig Pinot Noir, kommer från!

Pfalz hittar vi i Tyskland sydvästra hörn. Känt för sina fantastiska riesling 
men också pinot noir som skyddas av Haardt-bergen. Vinerna härifrån får ofta 
mer koncentration och mognad vilket hänger samman med att Pfalz är landets 
näst soligaste region. De röda vinerna fån Tyskland är i ökande takt och det är 
inte alls ovanligt att man får närmast burgundiska intryck av vinerna då den 
världsberömda franska regionen inte alls är särskilt långt från Pfalz. 
Boxtoppens intryck av 2020 Revenge of The Little Pig Pinot Noir från Pfalz-
regionen i Tyskland.

Trivsam tysk pinot noir med sval körsbärsfruktighet, violblom, örtiga anslag 
samt en kryddig vaniljtouch från ekfaten. Smaken är rödaktigt transparent i 
frukten med körsbär, hallon och jordgubbar, diskreta tanniner och frisk syra 
som visar upp lite citrusbett i avslutet. Fatkryddig knorr ger vinet extra skjuts 
i smaken. En högst charmerande tysk vardagspinot!

Betyg: 4 av 5 p

Revenge of The Little Pig Pinot Noir återfinns i Systembolagets 
beställningssortiment. Flaskan (750 ml, 13%) har artikelnummer 53929 och 
kostar 89 kronor. Vinet beställer du till din föredragna Systembolagsbutik. 
Sötman är 0,4 g/100 ml vilket innebär ett helt torrt vin.

Till vinet HÄR >>>
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150+1. ETT VIN MED EN 
HISTORIA ATT BERÄTTA!

Piemonte är Sveriges nya favorit och vi älskar vinerna på barbera 
och nebbiolo, de två druvorna som är så starkt associerade med 
regionen. Mycket handlar såklart även om att vinerna är så fina till 
mat och uppskattas för sin charm och fräschör. Det märker vi inte 
minst i 150+1 – ett vin gjort på barbera och där druvorna kommer från 
hela 150 olika odlare som gått samman för att hylla gemenskapen i 
Piemonte!

150+1. Inte det vanligaste namnet på ett vin men det finns en historia bakom 
att förtälja. Namnet kommer nämligen från när vinmakaren Daniele Ress bjöd 
in 150 druvodlare i Piemonteregionen och hans tanke var att de tillsammans 
skulle skapa ett gemensamt vin av enbart handplockade druvor. Uppslutningen 
var unison och när Daniele vinifierade druvorna till denna barbera, en druva 
starkt associerad med regionen, så blev han till och med själv överraskad av 
det fina slutresultatet och därför fick vinet namnet 150+1 – en hyllning till 
gemenskapen i Piemonte. Boxtoppen har provat vinet som nu säljs i årgång 
2020.

I våra glas har vi ett vin som visar upp en ungdomligt bärig doft där 
körsbär och svarta vinbär tillsammans med plommon sticker ut och där 
lavendeldoftande toner, lakrits och ett kryddigt anslag kompletterar. Smaken 
är smeksam och mörkbärigt fruktdriven med mogna tanniner, även om de finns 
där, och en liten citrussyra balanserar upp den lilla rondör som vinet uppvisar. 
Rent och fräscht avslut. 

Betyg: 4 av 5 poäng

Det här är ett vin som trivs ypperligt i sällskap av klassiska italienska 
recept och inte minst tänker vi oss det till en mustig lasagne eller en 
hembakad pizza där man inte snålar med osten!
150+1 finns i drygt 135 Systembolagsbutiker och till övriga kan du 
beställa det utan extra kostnad. En flaska (750 ml, 13,5%) kostar 99 kronor 
och vinet finns under artikelnummer 52915.

Till vinet HÄR >>>
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Följ oss på vår resa

HTTPS://WWW.FACEBOOK.COM/LIVETSGODA/

HTTPS://WWW.INSTAGRAM.COM/LIVETSGODA_MAGAZINE/
@livetsgoda_magazine

WWW . L I V E T S G O DA . S E

Livets Goda
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