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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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NÄR TRADIT ION  MÖTER PERFEKTION
Vinerna från familjen Zenato utmärks av kvalitet och smakrikedom.

Tips och inspiration om hur du kombinerar vin och mat får du som medlem i www.gastronomiklubben.sew
w
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SMAKRIK  OCH AMBIT IÖS

ZENATO R IPASSA
SUPERIORE  2018   

ART  NR 12324   ALK  14%   

209  KR

MAGNUM  ART NR 53315  399  KR

ELEGANT  OCH L IVFULL

ZENATO VALPOL ICELLA
CLASS ICO  SUPERIORE  2019   

ART  NR 12385   ALK  13,5%    

139  KR

MODERN  OCH KOMPLEX

ZENATO 
MERLOT  2018   

ART  NR 32224   ALK  13,5%   

149  KR

NYANSRIK  OCH F INSTÄMD

ZENATO S .  CR IST INA
LUGANA 2020   

ART  NR 51799   ALK  13%   

169  KR

Pålitlig champagneproducent med klassisk stil.  
Vinet är friskt med tydliga inslag av gula äpplen,  

citrus och viss gräddighet. I avslutet som är långt  
finns lite kex, rostade pinjenötter samt mineraler.  
Det perfekta vinet för den kräsne som inte vill  

betala hutlöst mycket.

AFTONBLADET - 13 SEPTMBER  2020 
FREDRIK SCHELIN  

www.wineworld.se

champagne andré clouet  
silver brut nature

750 ml, 369 kr. 12% vol. art.nr.7546.

ALLT OM VIN - NR 10 2020  
ANDREAS GRUBE & GUNILLA  

HULTGREN KARELL 

Snustorr och stram, med gott om flinta 
och färskpressad citron. Aningen  

brioche i eftersmaken.

Alkohol är  
beroendeframkallande.
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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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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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SMÖRSTEKT RÅGBRÖD TOPPAT MED 
AVOKADO, SOBRASADA & BLADPERSILJA 

I HÄRLIGT MÖTE MED KARL FREDRIKS ROSÉ!
Rosésäsongen har startat och de ljust rosa vinerna får oss att associera till sommar och fräscha 
måltider. Det är också en vinstil som gärna får inleda en middag eller bjudning och till vår ljuvliga 
och lättlagade lilla aptitretarmacka på smörstekt danskt rågbröd som toppas med mogen avokado, 
mallorcansk bredbar sobrasada-korv och bladpersilja så plockar vi fram Karl Fredriks charmanta 
och klassiskt stöpta rosé från Frankrike för ett fulländat möte!  

Börja med att skiva upp 8 rågbrödsskivor, cirka två centimeter tjocka 

Smält smör i panna och fräs brödet knaprigt på bägge sidor. Snåla 

inte med smöret. Låt torka av på hushållspapper innan du brer på av 

den mallorcanska korven sobrasada. Har du fått tag på en sobrasada 

som är rå så steker du upp den först innan du brer ut. Toppa varje 

macka med en halva skivad avokado, strö över havssalt, svartpeppar, 

chiliflakes och hackad bladpersilja. Toppa med att ringla lite olivolja 

över. 

Karl Fredrik Rosé
FRANKRIKE

ART.NR. 56456, 750 ML, 11,5%, RESTSÖTMA <0,3 G/100 ML, 109 KRONOR, 4 AV 5 POÄNG
Vi har en sydfransk rosé i våra glas, baserat på klassiska druvsorter 
som grenache, cinsault och syrah. Doften är ungdomligt inbjudande med 
blomaromatiska toner, rödbäriga inslag, persika, stenkross och örtiga instick 
. Smaken är aptitretande torr och med fin syrlig rödbärig fruktighet, saftig 
persika och citrus som följer med till den rena och örtdrivna finalen. En rosé 
helt i vår stil.

MATCHNINGEN
Den lilla fetman i denna aptitretare; det smörstekta rågbrödet, avokadon 
och korven lockar fram det bästa i det torra rosévinet som står för rödbärig 
fräschör och fräsch syra. Vinet hanterar även rättens kryddighet förträffligt 
och att toppa mackan med bladpersilja lockar fram det örtiga i rosén. Som 
gjort för varandra!

Serverar 4

• 8 skivor danskt rågbröd med frön

• 150 gram sobrasada

• 4 mogna avokado

• Bladpersilja

• Smör

• Olivolja, havssalt, svartpeppar, chiliflakes

Ingredienser:



16 17Boxtoppen MatBoxtoppen Mat

HOLA MZ CAVA ROSÉ BY 
MÅNS ZELMERLÖW 

– EN RIKTIGT CHARMANT 
ROSA CAVA

Tre viner från norra Spanien signerade Måns Zelmerlöw blev det 
till under 2021 och nu lanseras nästa MZ-vin; en rosaskimrande 
torr cava. Ursprung är Katalonien, cavans hemvist och det är ett 
ekologiskt mousserande vin som bygger sin bas på den klassiska 
pinot noir-druvan. I våra glas - Hola MZ Cava Rosé by Måns 
Zelmerlöw! 

Förra månaden lanserades den ekologiska cavan Hola MZ Cava Rosé by Måns 
Zelmerlöw på Systembolaget, det fjärde vinet i Måns Zelmerlöws serie från 
Spaniens nordöstrahörn. Det är en cava där den nobla pinot noir dominerar och 
backas upp av lika delar trepat och xarel-lo, regionala druvor som är viktiga 
för cava-produktionen.  
Cava som rosé är oerhört matvänliga viner och denna buteljering är inget 
undantag utan vinets torrare stil gör det riktigt passande att skåla in våren 
med. Dags för nästa succé signerad Måns Zelmerlöw!

Vi har en högst trivsam rosé cava i våra glas, där dofterna får oss att associera 
till röda bär, hallon, röda vinbär och jordgubbar framför allt, samtidigt som 
det kikar fram blodgrape och krutrökiga toner. Smaken visar upp smeksam 
mousse, diskret rondör, pigg syra och citrusfräschör med blodapelsin och 
grape i spetsen. Avslutar rent, snyggt och örtigt. Utmärkt rosa cava som gör sig 
fint som aptitretare eller än bättre, till charkbrickan!

Betyg: 4 av 5 poäng

Som aperitif gör sig denna cava alldeles utmärkt, gärna med små snittar 
därtill. Prova det även till charkbrickan eller framåt våren, när det vankas 
fräscha sallader med allt från skaldjur eller kyckling som tillbehör.
Hola MZ Cava Rosé återfinns i Systembolagets beställningssortiment. Flaskan 
(750 ml, 11,5%) har artikelnummer 55315 och kostar 99 kronor. Cavan 
beställer du till din önskade butik för uthämtning.
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PRISBELÖNAD RIESLING I TOPPKLASS!
Schloss Johannisberg är världens äldsta Riesling Estate, från den 50:e breddgraden 
i hjärtat av Rheingau har deras prisbelönta viner skapat historia i över 1200 år.

Goldlack 2017 
Artnr: 79465, 1419 kr, alk: 12,5% 
98 Points James Suckling
95 Points Robert Parker

Silberlack 2019 
Artnr: 79006, 519 kr, alk: 12,5%  
98 Points James Suckling
93+ Points Robert Parker

Bronzelack 2020 
Artnr: 76005, 319 kr, alk: 13%  
95 Points James Suckling
95 Points Robert Parker

Blaulack 2019 0,375   
Artnr: 74899, 3499 kr, alk: 7% 
100 Points James Suckling

Grünlack 2019 0,375 
Artnr: 79540, 349 kr, alk: 8,5%  
100 Points James Suckling
2# 100 Top 100 wines 2020

Gelblack Trocken 2020 
Artnr: 73540, 219 kr, alk: 13% 
93 Points James Suckling
90+ Falstaff Wine Guide

Gelblack Fheinherb 2020   
Artnr: 73725, 229 kr, alk: 12,5% 
93 Points James Suckling
89 Points Robert Parker

Rotlack Kabinett 2019  
Artnr: 70895, 289 kr, alk: 11,5% 
94 Points James Suckling
92 Point Robert Parker

Barn som får alkohol hemma
dricker sig berusade
oftare än andra barn.

Borgogno Barbera d’Alba Superiore 2019, nr 74201, 750 ml, alk 14,5 %

Årets vinhus 2021
Utsedd av Allt om Vin

189
KRONOR

GYLLENE

GLASET
2021

Alkohol i samband med arbete 
ökar risken för olyckor.
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RÖDBETSHUMMUS, ROSTADE 
PUMPAKÄRNOR, RÖKT PANCETTA & RIESLING

Rieslingvinerna är för oss sommar i ett glas så när vi nu serverar Tareq Taylors 
version från tyska Rheingau blir det tillsammans med en ljuvlig rödbetshummus, rostade 
pumpakärnor, rökig pancetta och färsk koriander. Himmelriket för en riesling i den 
torrare skolan! 

Låt kikärterna rinna av i sil och skölj dem. Lägg i en bunke tillsammans med klyftad 
rödbeta, parmesan, vinäger, spiskummin, lökpulver och olivolja. Är du osäker 
på mängden olja så kan du addera mer medan du stavmixar röran. Smaka av med 
färskriven vitpeppar och havssalt. 

Torrosta pumpakärnor. Köp en påse naturella och använd hela på en gång då det är ett 
suveränt snack att ha framme. När kärnorna torrostats ett par minuter så häll på salt 
och en halv deciliter vatten. Nu absorberar kärnorna upp sältan så fortsätt rosta tills 
de är torra. det tar några minuter. Bränn aldrig kärnorna.

Stek upp pancettan. Vi köpte en hel bit då dessa ofta är bättre än tärnade. Stek i 
skivor och dela sedan i mindre bitar när den är knaprig och fettet smält ut. Lägg upp 
hummus på tallrikarna, gröp några mindre hål i den och häll i lite olivolja. Toppa med 
pumpakärnor, pancetta och färsk koriander. 

Tareq Riesling
RHEINGAU, TYSKLAND
ART.NR. 56304, 750 ML, 12%, SÖTMA 0,6 G/100 ML, 139 KR, 5/5 POÄNG
Tareqs riesling bjuder på en ungdomligt spänstig doftprofil med stort fokus på 
fruktdrivet och där mogna saftiga päron, citrus och en hint av persika får sällskap 
av en diskret örtighet och ett rökigt inslag. Smaken är klassisk med markerad syra, 
balanserande stenfruktighet där gröna äpplen och paraguyo persika leder vägen 
tillsammans med lätt rökighet och en fin blommighet som man så ofta finner i en ung 
riesling. Avslutet är rent och torrt stramt men ändå inbjudande. Ett vin som kommer 
förgylla många vår- och sommarkvällar!

MATCHNINGEN
Här får vi en härlig kombination där rödbetshummusen bjuder på såväl sötma 
som sälta och där den rökta pancettan kompletterar tillsammans med de nötiga 
kärnorna. Vinets lilla rökighet finner omgående smakbryggan i det rökiga anslaget 
från pancettan och dryckens fruktdriv blir än mer påtagligt tillsammans med 
anrättningen. Och är det något vi lärt oss genom åren så är det hur fint riesling 
fungerar med färsk koriander. En strålande fräsch matchning!

Serverar 4 pers

Detta är en rätt vi gärna serverar som en 

aptitretare, en fräsch förrätt, men med bröd 

och lite mer av allt så fungerar den även 

som en lunch. Dessutom lätt att förbereda 

och ta med sig på picknicken.

• 400 gram kikärter

• 2 kokta rödbetor, skalade

• 50 gram finriven parmesanost

• 2 msk rödvinsvinäger

• 1 tsk spiskummin

• 1 tsk lökpulver

• 1 deciliter god olivolja

• vitpeppar, salt

• Rostade pumpakärnor

• 100 gram rökt pancetta

• Färsk koriander

Ingredienser:
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CAMELEON WHITE BLEND 
- ETT VIN SOM STÅR REDO 

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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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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VÄLKOMNA SENSOMMAREN 
MED EN KLASSISK PINOT GRIS 

FRÅN ALSACE!

Alsace är många svenskars favorit när det kommer till vita viner och 
det är lätt att förstå varför; det finns ett vin för varje tillfälle vare sig 
det står riesling, gewurztraminer, sylvaner eller pinot gris på etiketten. 
Alsace är viner som lämpar sig särskilt bra till mat och det är precis 
i det sammanhang vi helst korkar upp. Inte minst får Jean Biechers 
Pinot Gris Reserve oss att längta efter våren och sommaren!

Jean Biecher är ett välkänt Alsacehus, inte minst här på hemmaplan. Man 
hör till de ledande i regionen när det kommer till hållbar odling och 
ekologiskt och det är en producent som kan erbjuda viner i alla segment – 
från kvalitetsinstegsviner till premiumnivån med viner från Alsace främsta 
vingårdar. 

Nu har vi en pinot gris reserve i våra glas; ett vin och en druva som verkligen 
andas Alsace och som hör till de absolut mest samspelta när det serveras en 
av regionens specialiteter, Choucroute garnie – surkålsgryta med olika korvar 
och fläsk som tillbehör. Men det är ett vin som också har förmågan att förgylla 
mötet med en kittost a la Münster och vi serverar den gärna också till det lite 
hetare asiatiska köket.

Klassisk pinot gris från Alsace är raka motsatsen till de italienska tuttifrutti-
bomberna och här får vi i stället omfamnande och gulfruktigt honungsslöjad 
doft med toner av aprikos, mogna päron, färska champinjoner och kryddighet. 
Smaken är trogen regionens karaktäristiska stil när det kommer till druvan 
vilket innebär en skönt krämig, nästan oljig gomkänsla, nertonad syra och 
diskret sötma. Saftiga päron, persika och aprikos lyfts upp av en lätt citrus- 
och mandarinton och avslutet är rent, friskt och uppiggande. Ett vin i de lägre 
prisklasserna men som inte ger avkall på det personliga.

Betyg: 4 av 5 poäng

Biechers Pinot Gris Reserve från Alsace återfinns i Systembolagets 
beställningssortiment. Flaskan (750 ml, 13,5%) har artikelnummer 55464 och 
kostar 89 kronor. Vinet beställer du till valfri butik för uthämtning.
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RISOTTO CON ASPARAGI 
 & ROSATO

Sparrissäsongen är här och den signalerar onekligen vår, något vi gärna firar med en favoritrisotto 
med grön sparris. Risotton gör vi krämig och aningen mer rinnig vilket ökar fräschören och så 
toppar vi den med smörstekta sparrisknoppar, krasse och oxalis. Valet av vin därtill känns rätt 
självklart, italiensk rosato i form av 2021 Maggio från Piemonte! 

Skär bort den grövre nedre delen på sparrisarna, cirka 3–4 centimeter. Behåll 
bitarna och fräs upp i lite olivolja. Häll på en liter vatten och kycklingbuljong. Låt 
puttra in så att sparrissmaken sätter sig i buljongen. Håll varm. 
Smält smör i tjockbottnad kastrull och finhacka schalottenlökarna. Fräs upp löken 
i fettet men säkra att den enbart svettas, inte tar färg. Addera riset och fräs så att 
det blir blankt, inte brunt. Häll på vinet och låt reducera in. Fortsätt sedan att ösa 
i omgångar med buljongen. Risotton får aldrig fastna utan ska hel tiden arbeta på 
lägre temperatur och med vätska som inte ska vara kall när den öses över. 
Under tiden delar du sparrisen i bitar men lägger knoppbitarna åt sidan. Övriga 
adderar du till risotton när det återstår 5–6 minuter av tillagningstiden. Själva 
risottoprocessen tar runt halvtimmen och tänk på att riset gärna får vara al dente. 
Det går åt mer buljong än man tror så säkerställ att du har tillräckligt samt spara 
lite till slutet om du vill göra risotton mer krämig och lättrörlig efter att osten rörts 
ner. 

Stek upp sparrisknopparna i smör, de behöver inte mer än två-tre minuter. Salta och 
peppra. Vänd ner den rivna parmesanosten i risotton och rör om. Tillsätt citronsaft 
och smaka av sälta. Avsluta med ett par varv med pepparkvarnen. 
Lägg upp risotton, toppa med sparrisknoppar och lite parmesan. Klipp över krasse 
och dekorera med oxalis om du kommer över det. 

2021 Maggio Rosato
PIEMONTE, ITALIEN
ART.NR. 55854, 750 ML, 12,5%, 95 KR, 4/5 P
Maggio Rosato visar upp sig i en ungdomlig skrud med rödbärigt driv, blodapelsin 
och persikofruktiga toner som tillsammans med en blomaromatisk nyans ger ett 
ytterst inbjudande doftintryck. Smaken är läskande och stram på en och samma gång 
och den ljust rödbäriga rondören tillsammans med röd citrus och aptitretande 
skalbeska sätter i gång suget efter mat. Avslutet har ett stänk av tuttifrutti som 
piggar upp och accentuerar det ungdomligt livliga och fräscha intryck som denna 
rosé skänker.

MATCHNINGEN
Rosé har en fantastisk förmåga att jobba med råvaror som andra viner kan ha det 
lite tuffare med; sparris hör onekligen hit och det visar Maggio Rosato som får 
sparrisrisotton att blomma ut än mer men framför allt så känns rätten hela tiden 
superfräsch tack vare det rosa sällskapet. 

Serverar 4 pers

• 2,5 dl arborioris av god kvalitet

• 1,5 liter kycklingbuljong

• 1 dl vitt torrt vin

• Schalottenlök, 2 små eller en större

• Färsk grön sparris, ca 400 gram

• Färskriven parmesan, ca 100 gram

• 1 msk citronsaft

• Olivolja, havssalt, smör, svartpeppar

GARNERING
• Riven parmesan, krasse, oxalis

Ingredienser:
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GURKRULLAR MED PEPPARROT & RÄKOR 
TILL APTITRETANDE GRÜNER VELTLINER

Fräscha och snabbfixade tilltugg eller förrätter står högt i kurs under sommarmånaderna när vi inte 
vill fastna i köket. Våra gurkrullar är med andra ord perfekta och svängs ihop på några minuter. 
Att de sedan är alldeles förträffliga tillsammans med Domäne Wachaus grüner veltliner på box gör 
ju inte saken sämre.

Skiva gurkan på längden med en osthyvel. Skippa första skivan som endast 
är skal. Hyvla 4 skivor tills du närmar dig kärnhuset, vänd då på gurkan 
och upprepa från andra sidan. Torka av överflödigt vatten och halvera varje 
gurkskiva så du får 8 halvor.

Blanda ihop Crème Bonjour Pepparrot med citronsaft och några varv med 
vitpepparkvarnen och klicka ut på den skurna sidan och rulla ihop. Gurkan 
fäster du antingen genom att knyta gräslök runt om den, eller fäst yttersta 
snibben med lite färskost alternativt med en tandpetare. Sätt en räka på toppen 
och dekorera med några strån av gräslök.

2021 Grüner Veltliner Selection, Domäne 

Wachau
Österrike
art.nr. 56087, 1500 ml, 12%, 209 kr, 5/5 poäng

Boxtoppen provar många viner årligen men det är sällan vi likväl stöter 
på denna kvalitet på kartong som högklassiga österrikiska Domäne Wachau 
visar upp i sin grüner veltliner. Det ungdomliga anslaget är av naturliga 
skäl drivande i vinet med pigga toner av gråpäron, persika och en svag 
blomaromatisk nyans. Vitpepprigheten lurar i bakgrunden tillsammans med 
citrus och följer med i den rena och skärpta smaken som har ett aptitretande 
torrt uttryck med stenfruktiga inslag och pigg syra. Avslutet är fästande och 
med tydlig citrus i det fruktdrivna och personliga anslaget. Så här ska en 
seriös vitvinsbox smaka!

MATCHNINGEN
Överanalyserande känns bara onödigt och att det här sitter som en smäck 
tillsammans lär inte överraska någon. Inte minst så är vinets naturliga 
vitpepprighet en superb smakbrygga till rättens peppriga karaktär och 
färskost samt sälta i de färska räkorna lockar fram vinets frukt. 

Serverar 4

• 1 mindre gurka 

• 1 Crème Bonjour Pepparrot (á 100g) 

• Vitpeppar 

• 1 msk pressad citronjuice 

• 8 stora färska räkor  

• Färsk gräslök

Ingredientser:
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KVALITETSPRODUCENTEN 
GIACOSA FRATELLI 

LANSERAR PREMIUMBOX 
PÅ BARBERA

Neive ligger i hjärtat av Langheregionen i Piemonte och det är här vi 
hittar producenten Giacosa Fratelli som drivits inom familjen sedan 
det grundades av Giuseppe Giacosa 1895. Familjen arbetar med 
ett hållbart fokus, vilket bland annat visar sig genom användandet 
av solpaneler, eliminering av bekämpningsmedel och att ta hand om 
regnvatten samt skogarna runt vingårdarna. Nu har producenten 
lanserat sitt första lådvin och Boxtoppen har provat. I glasen;2020 
Giacosa Fratelli Piemonte Barbera!

Familjeproducenten Giacosa Fratelli är idag ett välkänt namn bland 
Piemontevänner och flera av husets viner är tillgängliga i Sverige. Nu lanserar 
firman sitt första lådvin och det är på regionens klassiska barbera-druva. 
Vinet vi nu har i våra glas visar tydliga kvaliteter och en ambition att föra 
sig i premiumsegmentet bland boxarna. Doften är ungdomlig och drivs av 
blomaromatiska örtdrag, skogsbär, plommon, lätt kryddiga och tobaksfuktiga 
vindar samt ett stänk lakrits. I gommen får vi ett lättillgängligt och flirtigt vin 
med silkiga tanniner, bra bärigt fruktdriv och pigg syra. Rondör i frukten och 
fin kvardröjande eftersmak gör detta till ett utmärkt köp för den som vill upp 
en kvalitetsklass på boxen.

Betyg: 4,5 av 5 p

Vi har ett matvänligt vin i våra glas, en barbera som lär stortrivas till 
klassiska italienska rätter men du behöver inte stanna där utan skänk det lätt 
kylt även till charkbrickan, ljusare kötträtter som gärna får hamna på grillen 
eller varför inte till den kanske godaste vegetariska rätt vi vet, melanzane alla 
parmigiana.
Giacosa Fratellis Barbera i boxformat återfinns i Systembolagets 
beställningssortiment. Lådan (3000 ml, 13,5%) har artikelnummer 55132 och 
kostar 279 kronor. Du beställer till din önskade butik för uthämtning.
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HÖGSTA BETYG TILL 
SICILIANSKA MONCARO 

ORGANIC WHITE!

Boxvinernas magnumflaska, 1,5-litersformatet, har verkligen sina 
förtjänster och inte minst är det en storlek som uppmuntrar till bättre 
innehåll. Det märks, återigen, när Boxtoppen provar den nya 
årgången av Moncaros ekologiska vita från Sicilien – en perfekt liten 
box innehållandes ett charmant och personligt vin!

Fyra klassiska italienska druvor finner vi i denna ekologiska vita från Sicilien. 
Cataratto, zibibbo, grillo och grecanico. Den förstnämnda är öns mest odlade 
gröna medan zibibbo, också känd som muscat d’Alexandrie, är den som sätter 
tonen i vinet med sina aromatiska nyanser tillsammans med grillo som har ett 
släktskap med nämnda druva. Grecanico känner vi från klassiska Soave där den 
går under namnet garganega. 

I den nya årgången av Moncaros ekologiska vita från Sicilien får vi ett 
aromatiskt och kryddigt vitt med blomsmäktande vindar, solmogen citrus- och 
mandarinfrukt, persika och honungsmelon i en skönt ungdomlig tappning där 
fräschören är central. Smaken blir på ett sätt aningen kontrasterande från 
den aromatiska doftprofilen och i stället får vi ett vin med stram uppbyggnad, 
citrusspänstig syra i fruktig och aptitretande torr stil med örtigt avslut. 
Återigen en otroligt stabil ekologisk premiumbox från Moncaro i det utmärkta 
1,5-litersformatet.

Betyg: Full pott – 5 av 5 poäng

Moncaro Organic White återfinns i mer än 250 av Systembolagets butiker och 
till övriga går det att beställa vinet utan extra kostnad. Boxen (1500 ml, 13%) 
har artikelnummer 6648 och kostar 139 kronor. Vinet har en sötma på 0,5 
g/100 ml.
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PANKOPANERADE PILGRIMSMUSSLOR 
MED CHILIHET GRÄSLÖKSTOPPING 

& ÄMABEL RIESLING
Riesling med naturlig sötma är ett av vinvärldens mest tidlösa viner. Många ser det kanske främst 
som ett sällskapsvin men faktum är att det är precis lika bra till mat, inte minst när det bjuds hetta 
så är riesling från Tyskland svårslaget. Till våra smörstekta pankopanerade pilgrimsmusslor med 
härligt het topping är Relax Riesling ett perfekt val.

Vispa upp ägg i en skål och ha pankoströbröd i en annan. Doppa varje 
pilgrimsmussla först i ägget och sedan i pankoströbrödet. Glöm inte att skära 
bort muskeln på sidan av musslan.
 
Stek musslorna i smör på medelvärme så de blir gyllene på båda sidor, ca 1–2 
minuter per sida beroende på storlek på musslorna. 

Blanda i en bunke ihop Crème Bonjour Gräslök, finhackad chili- och gräslök, 
citronsaft, salt och peppar. Dekorera sedan de färdigstekta pilgrimsmusslorna 
med en klick av blandningen samt toppa med lite färsk gräslök. 

2020 Relax Riesling, Schmitt Söhne
RHEINHESSEN, TYSKLAND
ART.NR. 7230, 750 ML, 8,5%, 69 KR, 4/5 P

Här möts vi av en rättfram doft där rieslingkaraktären drar åt det stenfruktiga 
hållet med tydlig örtighet, ungdomlig livlighet och ett stänk vinbärsblad 
samt citrus. Smaken har en kittlande fruktsyra vilket matchar den halvtorra 
smakprofilen och vinet är läskande i sin stil samtidigt som det har syrliga 
äpplen och citrus i avslutet. Lätt att gilla helt enkelt men inte utan karaktär.

MATCHNINGEN
Ett vin som både hanterar och älskar chilihettan i rätten är Relax Riesling som 
med sin naturliga sötma dämpar styrkan och i stället ser till att upplevelsen 
handlar om samspel och balans.   

Serverar 4

• 8 pilgrimsmusslor 

• 1 ägg 

• 1–2 dl pankoströbröd 

• 1 msk färsk pressad citronjuice 

• 1 knippe gräslök 

• 1 färsk/torkad chili (vi använde torkad) 

• 1 ask Crème Bonjour Gräslök (á 100g) 

• Smör till stekning

• Salt, peppar

Ingredientser:
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FULL POTT TILL NYA 
ÅRGÅNGEN AV ENZO 

BARTOLI ROSATO 
- ETT YTTERST STABILT ROSÉVIN!

Sommaren har gjort sina första försiktiga ansatser, grillen är nyputsad och semestern 
är i antågande för många. Rosésäsongen är med andra ord här och den är ytterst 
välkommen. Ett rosa vin som Boxtoppen nu följt i några säsonger och som aldrig gjort 
oss besvikna är piemontesiska rosén Enzo Bartoli Rosato som nu presenterats i årgång 
2021!

Enzo Bartoli-serien med vita, rosa och röda Piemonteviner är oerhört populära i Sverige. Rosévinet, 
som även finns i en boxtappning, är producerat på de klassiska Piemontedruvorna barbera och 
dolcetto och det är ett helt torrt aptitretande vin i den blekrosa, ja närmast lökskalsfärgade stilen. 
Nu har den senaste årgången landat och Boxtoppen har provat flaskan!

Den nya årgången visar upp en något mindre aromatisk framtoning jämfört med förra årgången och 
det passar vinet som i stället bjuder på fint nertonad persikofrukt, plommon, röda vinbär, örter och 
blodcitrus i lätt mineralfuktig stil. Smaken följer samma mönster och varvar rödbärigt med persika 
och citrus där inte minst blodgrape noteras. Örtiga toner kompletterar det strama och aptitretande 
syrligt torra intrycket som följer med i det fästande avslutet där en viss grapeskalsbeska adderar 
till fräschören. Ännu en utmärkt årgång av denna pålitliga rosé!

Betyg: 5 av 5 poäng

Rosévinerna har många användningsområden och du serverar just denna rosato med fördel till allt 
från charkbrickan till de lite matigare salladerna som Caesar och Nicoise.
Enzo Bartoli Rosato finner du i 250 Systembolagsbutiker och till övriga kan det beställas utan 
extra kostnad. Flaskan (750 ml, 12%) har artikelnummer 77940 och kostar 129 kronor. Vinet har en 
restsötma som understiger 0,3 g / 100 ml vilket innebär ett helt torrt vin.
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TUSCARELLO 
– EN BOXNYHET SOM HYLLAR 

DET MAGISKA TOSCANA!

Från Toscana och med inspiration från regionens så kallade Super 
Tuscans kommer boxnyheten Tuscarello. Begreppet myntades för 
några decennier sedan och det var viner som tog till nya grepp för 
att höja kvaliteten på regionens viner som fastnat i myndigheternas 
byråkrati. Trots att vinerna var bland landets bästa nedklassificerades 
de som bordsviner då de inte följde lagen. Idag är Super Tuscans 
högt respekterade viner och det är också utifrån detta koncept som 
boxnyheten Tuscarello, en blend på sangiovese, cabernet sauvignon, 
merlot och colorino, söker sin inspiration. Boxtoppen har provat!

Vi har ett charmant örtdoftande toscanskt rött i våra glas, ett som fångar 
sinnebilden av druvan sangiovese med mörka körsbär, rosmarin, läder och 
tobak i doften. Det finns även en ton av katrinplommon och korint som lierar 
sig fint med övriga intryck. Smaken är klassisk med körsbär och örtiga anslag 
men det finns också en lite fylligare struktur vilket säkerligen beror på 
inslaget av cabernet sauvignon och merlot i blenden. Tanninerna är följsamma, 
frukten generös och vinet bjuder på ett örtkryddigt avslut som dröjer sig kvar 
i eftersmaken.

Betyg: 4 av 5 poäng

Ett vin med brett användningsområde; från italienska klassiker som lasagne 
och bolognese till en lagrad parmesan med större saltkristaller. Och så tar 
vi givetvis fram det när grillen åter rullas fram. Prova vinet till ört- och 
vitlöksmarinerade aubergineskivor, till lamm- och fläskkött och glöm inte den 
grillade bifftomaten.
Tuscarello återfinns i Systembolagets beställningssortiment. Boxen (3000 ml, 
14%) har artikelnummer 55006 och kostar 279 kronor. Vinets sötma ligger på 
0,7 g / 100 ml.
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INYCON - KARAKTÄRSFULL 
SICILIANSK & EKOLOGISK 

APPASSIMENTO FRÅN 
RESPEKTERAD PRODUCENT

Den historiskt viktiga metoden med att torka druvor för att skänka 
vinet en fylligare karaktär känner vi väl till vid det här laget. Kanske 
främst i och med vinerna från norra Italien men nu har vi ett 
riktigt fint ekologiskt exemplar från Sicilien i våra glas och på två 
högintressanta druvor. Vinet i fokus; 2020 Inycon Appassimento!

Producenten Cantine Settesoli finner vi på Sicilien västkust och det är ett av 
Europas största vinkooperativ. Med storleken och över 6,000 hektar vingårdar 
så har man tagit sin roll på stort allvar och hör till öns stora förespråkare av 
hållbar odling och minimalt bruk av bekämpningsmedel. Settesoli har även sin 
egen solenergianläggning och numera också biogasanläggning som möjliggör 
att vineriet drivs av egen el och värme. 

Cantine Settesoli har i Sverige gjort sig kända med de populära Inycon-vinerna 
och det är just ett av dessa som vi nu har i våra glas; 2-litersboxen Inycon 
Appassimento på druvorna aglianico och perricone!

Vi har ett sicilianskt rött på appassimento-metoden i våra glas och det är 
en något annorlunda druvkombination. Inycon består av lika delar aglianico 
och perricone där den förstnämnda främst satt sin prägel på vinerna från 
de syditalienska regionerna Kampanien, Basilicata och Puglia. Kraftfull och 
med tydlig tanninstruktur är aglianicos karaktärsdrag och druvan är känd 
för sina långlivade viner. Perricone är en västsiciliansk angelägenhet och 
även den bjuder på fyllighet och tanniner och tillsammans formar de här ett 
appassimento-vin med stor doft av mörka plommon, körsbär, torkade frukter, 
kryddor och en touch av lakritsrot. Smakprofilen visar upp en fyllig gomkänsla 
med vinstilens lilla sötma som dock får fint mothugg, här i form av bra tryck 
i tanninerna och mörkbärig fräschör i frukten. De torkade inslagen återfinns 
även i smaken och avslutet är kryddigt, drar mot det torra och visar upp en 
fräsch tanninkänsla. 

Betyg: 4 av 5 poäng

Ett vin som lämpar sig till en hel del; till ört- och vitlökskryddat karré på 
grillen, hårdostar med saltkristaller eller varför inte till en charkuterier med 
smakrika salamis.
Det ekologiska Inycon Appassimento i årgång 2020 återfinns i Systembolagets 
beställningssortiment och boxen (2000 ml, 13,5%) har artikelnummer 55048 
samt kostar 200 kronor.
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LAMMINNERFILÉ, PRIMÖRER, VIT BÖNKRÄM 
& SICILIANSKT RÖTT I GLASEN

Vårprimörerna är i antågande. Ännu inte de svenska grödorna så till dess förlitar vi oss på 
vad våra europeiska vänner kan förse oss med. Här blir det till färska morötter, lök, små fina 
broccolibuketter och zucchini och till det vänder vi samman en bönkräm och steker upp den finaste 
lamminnerfilén. I glasen; sicilianska 2020 Inycon Appassimento.  

Skala morötterna och smörstek på hög värme i stekpanna. Hacka ner 
thaibasilika. Stek upp zucchini i bitar och bellaverde-broccolin i smör, 
även dessa på hög värme. Broccolin river du även lite citronzest över. Löken 
torrostas i stekpannan kort tid. 

Bryn smör långsamt i panna, cirka 3 matskedar. Stek upp fint hackad vitlök i 
olivolja och blanda ner cannelinibönorna som fått rinna av. Fräs vidare så att 
vitlöken mildras. Mosa bönorna och smaka av krämen med det brynta smöret, 
några droppar riktigt bra balsamico, havssalt och svartpeppar. 
Smörstek lamminnerfilén som du gnidit in i salt tillsammans med färsk salvia. 
Köttet ska blott få fin yta. Låt filéerna sedan gå färdigt i ugnen till de når en 
innertemperatur om 58 C. 

Lägg upp bönkräm och uppskivad filé på tallrikarna. Dekorera med grönsakerna, 
ringla lite olivolja och balsamico runt om och toppa med oxalis och några 
skivor picklad rödlök.

2020 Inycon Appassimento
Sicilien, Italien

art.nr. 55048, 2000 ml, 13,5%, 200 kr, 4/5 p
Inycon består av lika delar aglianico och perricone där den förstnämnda 
främst sätter sin prägel på vinerna från de syditalienska regionerna 
Kampanien, Basilicata och Puglia. Kraftfull och med tydlig tanninstruktur 
är aglianicos karaktärsdrag och druvan är känd för sina långlivade viner. 
Perricone är en västsiciliansk angelägenhet och även den bjuder på fyllighet 
och tanniner och tillsammans formar de här ett appassimento-vin med stor 
doft av mörka plommon, körsbär, torkade frukter, kryddor och en touch av 
lakritsrot. Smakprofilen visar upp en fyllig gomkänsla med vinstilens lilla 
sötma som dock får fint mothugg, här i form av bra tryck i tanninerna och 
mörkbärig fräschör i frukten. De torkade inslagen återfinns även i smaken och 
avslutet är kryddigt, drar mot det torra och visar upp en fräsch tanninkänsla. 

MATCHNINGEN
En rätt med mycket smaker vilket passar Inycon perfekt, inte minst excellerar 
vinet till lammet och bönröran. Och var inte rädd för att jobba med lite 
havssalt på primörerna - det blir till en härlig kontrast mot vinets frukt.

Serverar 4

• 600–700 gram lamminnerfilé

• 1 knippe färska morötter

• 1 knippe färsk gul lök

• 1 zucchini

• Broccolibuketter, gärna bellaverde

• 2 burkar cannelinibönor

• Färsk thaibasilika

• Färsk salvia

• 1 citron

• Smör, balsamvinäger, olivolja, havssalt

DEKORATION
• Oxalis, picklad rödlök

Ingredientser:
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PICCINIS COLLEZIONE ORO 
– VÄLDIGT LÄTTGILLAD 
CHIANTI TILL MYCKET 

SYMPATISKT PRIS!
Ett välkänt namn för oss svenskar - Piccini. Chiantiproducenten 
har försett den svenska marknaden under många år med stabila 
och sympatiskt prissatta Chianti som till och med letat sig fram 
till Nobelbordet. Nu har familjefirmans Collezione Oro landat på 
Systembolaget – en Chianti Riserva som sannerligen överlevererar 
sett till prislappen på 109 kronor. Boxtoppen har provat!

Idag är det fjärde generationen som driver Piccini. Vi kanske mest tänker på 
producenten som leverantör av stabil Chianti i det lägre prissegmentet men 
man har faktiskt flera egendomar i portföljen och inte minst en Brunello di 
Montalcino-egendom, Italiens kanske mest kända röda vin. Dessutom har husets 
Poggio Teo Valiano Chianti Classico serverats till Nobelmiddagen 2016 så visst 
finns det bredd och klass hos Piccini. 

Collezione Oro, en Chianti Riserva som nu lanseras på Systembolaget, 
imponerar på oss med tanke på det sympatiska priset om 109 kronor. Det är en 
flirtig och lätt att begripa-Chianti men bakom finns mer än så i detta snyggt 
stajlade vin som sett nio månader i fransk ek.
Boxtoppen provar 2019 Piccini Collezione Oro, Chianti Riserva
Charmant, modernt stajlad Chianti Riserva från familjefirman Piccini. 
Årgångens fräschör lyser fint i vinet som visar upp violpastill, karamelliserade 
körsbär, fuktigt läder, kryddiga fat och örtblommiga inslag med rosmarin i 
front. Smaken är smeksam och det annars klassiskt kärnkärva i sangiovese-
druvan är nertonat även om det såklart finns i bakgrunden. Mogna körsbär, en 
hint av cassis, kryddiga fat, tobak, torkade frukter, örtighet och viss citrus 
lindas in i pigg syra och en lagom dos tanniner som skänker strukturen. 
Väldigt, väldigt lättgillad Chianti till mycket sympatiskt pris!

Betyg: 5 av 5 poäng. Full pott!

Det perfekta bjudvinet. Mycket sympatiskt pris samtidigt som det levererar på 
en imponerande nivå. Gott till grillade fläsk- och kycklingrätter, buffébordet, 
charbrickan...du bestämmer!
Collezione Oro återfinns i Systembolagets beställningssortiment och flaskan 
(750 ml, 13,5%) har artikelnummer 55772 och kostar 109 kronor. Vinet 
beställer du till din önskade butik för uthämtning.
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LÅNGBAKAD FLÄSKKARRÉ, 
ROSTADE ROTFRUKTER, SÅSREDUKTION 

& ITALIENSK GENEROSITET I GLASEN
Mat som får jobba många timmar i ugnen, där allt du behöver göra är att ösa lite då och då, måste 
vi erkänna är rätt oslagbart. Till vår fläskkarré i bit som fått gå på låg temperatur i fyra timmar 
serverar vi ett ytterst passande ekologiskt rött vin, det generöst kryddvärmande syditalienska Epicuro 
Zinfandel!  

Gnid in köttet i saften från citronen, hacka löken i klyftor och lägg runt om i en plåt 
och grovhacka vitlöken som du också adderar till ugnsformen. Salta och peppra 
steken, ha över persilja, lite finhackad röd chili och avsluta med att strö lite 
rörsocker på toppen för karamelliseringen. Låt gå i ugnen i mitten och alternera 
temperaturen. Starta runt 140 C och mot slutet när du vill ha mer yta, sista timmen, 
är du på 160 C. Ös mellan varven.

Vätskan från köttet fångar du upp och häller över i en kastrull när det är en timme 
kvar. Addera lite vitt vin och låt reduceras ner.

Klyfta upp rotfrukterna och lägg på en plåt. Ha över grovhackad vitlök, persilja, 
olivolja, salt och peppar. Snåla inte med oljan. När det är runt två timmar kvar av 
köttet så ställer du in plåten och låter rotfrukterna bakas långsamt. Sista timmen 
adderar du 1–2 matskedar panko till grönsakerna.

Skiva upp köttet, addera rotfrukter, ringla över såsreduktionen och riv lite ost över 
anrättningen.

2020 Epicuro Zinfandel
APULIEN, ITALIEN
ART.NR. 2326, 3000 ML, 14,5%, 269 KR, O,7 G/100 ML SÖTMA, 4/5 POÄNG

Det ekologiska Epicuro kommer från det solvarma Apulien i Italiens sydöstra hörn 
och här stortrivs druvan primitivo som vi även känner till under namnet zinfandel. 
Här bjuds vi en stor och generös doft med solens värmande inslag i den mörka 
bärfrukten där inte minst plommon sticker ut och torkade fruktinslag, uppbackat 
av kryddiga toner, choklad och lakritsrot. Smaken är gomfyllande, uppvisar en liten 
rondör samt motstånd i tanninerna. Kryddigheten återvänder och vi förnimmer toner 
av katrinplommon, tobak och choklad som följer med i den lätt citrussyrliga och 
värmande finishen.

MATCHNINGEN
Att kalla kombinationen bulls eye är inte att överdriva; här handlar det om balans 
och samstämmighet men ändå finns det parametrar som får matchningen att sticka 
ut. Karamelliseringen av köttet och sältan som uppstått i kött och såsreduktion 
fångas upp av vinets rondör och fyllighet och särskilt när vi kyler Epicuro så blir 
fräschören tillsammans maximal.

Serverar 4 pers

KÖTTET
• En bit fläskkarré i bit, drygt ett kilo

• 1 citron

• 2 gula lökar

• 2 vitlöksklyftor

• Persilja

• Salt, peppar, chili, olivolja, rörsocker, vitt 

vin

ROTFRUKTER
• 4 större potatis

• 1 rejäl bit rotselleri

• 4 palsternacka

• 1 vitlöksklyfta

• Panko, salt, peppar, persilja, olivolja, ost 

(vi valde en spansk fårost)

Ingredienser:
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PIETRO DI CAMPO 
- ETT HÄRLIGT PIGGT & 

FRÄSCHT PIEMONTE-VIN PÅ 
BOX & MED AMBITIONER

Piemonte är på tapeten och Sverige älskar vinerna från norra 
Italien med barbera och nebbiolo varandes druvsorterna vi tar 
till oss lite extra. Inte minst barbera har en fantastisk förmåga att 
interagera med mat vilket också förklarar varför den står så högt i 
kurs i Italien. I våra glas; premiumboxen Pietro di Campo på just 
det, barbera! 

Folkets vin har länge varit barberas epitet men i modern tid har producenterna 
lyft druvan till en annan nivå och visat att om man ger den samma behandling 
som drottningen nebbiolo så kommer också en än högre kvalitet. Det märker 
vi inte minst i Pietro di Campos Silenzio, en barberabox som definitivt har 
ambitioner!

Ung, pepprig doft med örtiga anslag, körsbär, plommon, en hint av viol och 
lakrits. Smakmässigt bjuds en lätt körsbärskärv karaktär i fräscht torr stil och 
med behagligt motstånd i tanninerna. Bärfruktigheten är generös men ändå 
stramt hållen, de örtiga tonerna från doften återkommer och det finns även en 
diskret ton av torkade frukter. Ett härligt piggt och fräscht Piemonte-vin på 
box och som helt klart har ambitioner.

Betyg: 4 av 5 poäng

Grilla kyckling, låt en bolognese puttra samman under några timmar, sätt din 
egen lasagne eller plocka fram hårdostarna, Pietro di Campo kommer fungera 
perfekt!
Pietro di Campo återfinns i Systembolagets beställningssortiment. Boxen (3000 
ml, 13%) har artikelnummer 74255 och kostar 279 kronor. Vinet beställer du 
till din önskade butik för uthämtning. Vinet har en restsötma om 0,4 g / 100 ml 
vilket innebär ett helt torrt vin.
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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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