
& vintips
Recept

Italienskt rött 
till klassisk

köttfärslimpa

På grillen:
Scampi-spett
med vitt vin
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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

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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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.

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.
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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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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

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!

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

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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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.

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

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

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
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SCAMORZAKRÄMIG KÖTTFÄRSLIMPA, 
TOMATSÅS, BURRATAFYLLDA PIMIENTO DE 

PADRON, ÖRTIGA VITA BÖNOR & EN YTTERST 
PRISVÄRD AMARONE

Cantine Riondo är ett kooperativ i Valpolicella och med mer än 2000 vinodlare som medlemmar 
så förfogar man över en hel del högklassig mark i Veneto-regionen där man producerar allt 
från prosecco till utmärkt Valpolicella. Och amarone såklart. Casalforte är en blygsamt prisad 
amarone från producenten och vi korkar här upp vinet i årgång 2017 till vår scamorzafyllda 
köttfärslimpa som fått sällskap av en vitlökskryddig tomatsås, örtiga smörstekta bönor och 
burratafyllda pimiento de padron. Resultatet tillsammans med amaronen är mitt i prick!  

KÖTTFÄRSLIMPA + TOMATSÅS
Finhacka rödlöken och en knippa bladpersilja. Riv osten. Mixa samman färsen 
och blanda ner lök och persilja. Vänd sedan ner osten och brödsmulorna. Jobba 
in ordentligt innan du avslutar med att knäcka ner ett ägg samt saltar och 
pepprar. Lite chili i passar också bra. 
Se till att färsen är kompakt och smeta sedan ut den rektangulärt på ett 
jämnt underlag. Stava upp scamorzan och lägg i mitten av färsen. Vik sedan in 
kanterna och sidorna på färsen och säkerställ att det är ordentligt tätt och inte 
löst i sin form. Stek upp köttfärslimpan i stekpanna och vänd så att samtliga 
sidor får fin färg. Låt stå medan du ger dig i kast med tomatsåsen där du med 
fördel kan använda samma stekjärn för smakernas skull. Skala vitlöksklyftorna 
och stek i järnet. Addera tomatpuré och fräs en kort stund innan du häller på 
vinet. Låt koka någon minut innan de passerade tomaterna adderas. Koka ihop 
och salta samt peppra. 
Lägg limpan i en passande ugnsform, häll tomatsåsen runt om och låt jobba i 
cirka 40–45 minuter i ugnen på 175 C. Sista 10–15 minuterna toppar du limpan 
med ströbröd och svarta oliver som du halverat. 

PIMIENTO DE PADRON 
Gör ett snitt i respektive padron. Skiva burratan i lagom stora bitar och fyll 
paprikorna med osten. Lägg i en form, salta, peppra och häll över olivolja. Ställ 
in i ugnen i cirka 15–20 minuter på 175 C.

VITA BÖNOR 
Smält smör i en panna. Lägg i bönorna och fräs på medelvärme. Tillsätt 
finhackad vitlök, bladpersilja, örter och en skvätt balsam. Låt fräsa samman 
försiktigt men inte bränna fast. 

2017 Casalforte Amarone della Valpolicella
CANTINE RIONDO, VENETO, ITALIEN
ART.NR. 12379, 750 ML, 15%, 179 KR

Årgång 2017 visar upp en öppen och inbjudande doftprofil med de klassiska 
tonerna i en amarone såsom torkade frukter, örtbukett, kakao, tobak, plommon 
och fatkryddiga toner. Smakkänslan ger oss ett intensivt och eldigt vin med 
torkade toner som russin och katrinplommon, kryddiga fat, lavendel och 
körsbär samt ett citrussyrligt instick. Tanninerna jobbar med vinet och skänker 
struktur och den långa eftersmaken är fatkryddig med vanilj och mörk choklad 
bland intrycken.

MATCHNINGEN
En rätt som bjuder på mycket smaker kräver ett vin som kan hantera de många 
intrycken och Casalforte är precis ett sådant. Inte minst blir det till en härligt 
kontrasterande balans när rättens sälta möter vinstilens lilla sötma. Ett 
perfekt giftermål!

Serverar 4

• 1 kg färs, vi mixade nöt- och fläskfärs i 

lika delar 

• 100 gram riven ost, vi valde parmesan 

• Brödsmulor, 150 gram 

• 1 ägg 

• 2 rödlök 

• Bladpersilja 

• Scamorza, en rökt mozzarella, vi valde 

Zetas 

• 500 gram passerade tomater 

• 3 vitlöksklyftor 

• 2 msk tomatpuré 

• 1 dl rött vin 

• 50 gram svarta oliver 

• Salt, olivolja, svartpeppar, chili, ströbröd

PIMIENTO DE PADRON 
• 250 gram Pimiento de Padron 

• Burrata 

• Olivolja, salt, svartpeppar

VITA BÖNOR 
• 2 burkar vita bönor, avrunna 

• Provencalska örter 

• 1 vitlöksklyfta 

• 1 msk balsamvinäger 

• Bladpersilja 

• Smör, salt, svartpeppar

Ingredientser:
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TARAPACÁ BIODIVERSITY 
– EN 1,5-LITERSBOX TILL 

IMPONERANDE BRA PRIS!
Chile är svårslaget när det kommer till vinkvalitet för en ytterst 
modest peng. Ändå lyckas landet skapa viner med personlighet 
och sitt alldeles egna uttryck. Inte minst är fräschören alltid 
central i chilenska viner, röda som vita, och det är precis vad 
som utmärker vardagspärlan Tarapacá Biodiversity som säljs 
i en smidig 1,5-litersbox. Boxtoppen har provat den senaste 
årgången!

Chile är ett mångfacetterat vinland, något som en hastig blick på kartan snabbt 
förklarar. För vart du än är i Chile så är du alltid nära Anderna i öst och 
havet i väst och med 4000 kilometer från nord till syd så blir växtuttrycken 
komplexa. Men mest av allt odlas det i Valle Central som breder ut sig ett par 
timmar söder om huvudstaden Santiago och här, i olika dalgångar, har den 
chilenska vinindustrin sitt epicentrum. 

Chilensk cabernet sauvignon har sitt alldeles unika uttryck och det kommer 
fram väl i denna smidiga 1,5-litersbox som komplettas av den kryddiga syrah. 
Svarta vinbär och björnbär står för fruktintrycken medan örtiga nyanser med 
mynta i spetsen samt fatkryddighet backar upp det solvarma intrycket. Smaken 
är mogen i sin bärfruktighet, charmant och lättgillad men det finns också 
motstånd i tanninerna vilket tillsammans med pigg syra säkrar vinets fräschör. 
Tarapacá är ett ursprungstypiskt vin till ett imponerande bra pris. Att det 
dessutom inte går i sötmafällan är ett extra plus.

Betyg: 4 av 5 poäng

Tarapacá Biodiversity finns i drygt 350 Systembolagsbutiker och till övriga kan 
det beställas utan extra kostnad. 1,5-litersboxen (13,5%) har artikelnummer 
2658 och kostar 115 kronor. Vinet har en restsötma som understiger 0,3 g/100 
ml vilket gör det helt torrt.
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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
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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
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CHILL OUT 
Chardonnay 
SOUTH EASTERN AUSTRALIA
CHILL OUT Chardonnay Bag-in-Box 
3-liter finns i Systembolagets ordinarie 
sortiment, nummer: 22280. 
Pris: 209 kr.

CHILL OUT 
Cabernet Sauvignon 
SOUTH EASTERN AUSTRALIA
CHILL OUT Cabernet Sauvignon bag-in-Box 
3 liter finns i Systembolagets ordinarie 
sortiment, nummer: 6873. 
Pris: 215 kr.

CHILL OUT 
Cabernet Shiraz Rosé 
CALIFORNIA
CHILL OUT Shiraz Rosé bag-in-
Box 3 liter finns i Systembolagets 
ordinarie sortiment, nummer: 3105. 
Pris: 219 kr.

 

– Den nya designen ska kittla en nyfikenhet för vinvärlden utan pek-
pinnar och förmedla en inbjudande och vinös känsla. CHILL OUT 
vill göra allt för att underlätta konsumentens val samt kittla ett vin-
intresse för såväl ursprungsregionen, vinet och matmatchningar, 
berättar Anna Bastin Löwgren, Wine & Portfolio Development för 
CHILL OUT.

Den nya designen introduceras initialt på CHILL OUT’s tre boxar, 
men under hösten byter även CHILL OUT’s återvunna PET-flaskor 
skepnad.

100 % återvinningsbara förpackningar 
Samtliga boxar från CHILL OUT är 100 procent återvinningsbara. 
En Bag-in-Box har 90 procent lägre CO2-avtryck än volymen i mot-
svarande fyra traditionella 75 cl glasflaskor. I samband med 
designbytet har CHILL OUT utvecklat förpackningarna ytterligare 
med en rad betydande hållbarhetsförändringar.

– CHILL OUT har funnits i Sverige i hela 20 år och i år och ser nu 
bättre ut än någonsin! Under hösten kommer även våra återvunna 
PET-flaskor att få ny kostym med samma tanke bakom som boxarna: 
vinöst utseende och inspirerande med tydliga hänvisningar till 
ursprunget, smak och stil. Grattis på födelseåret, kära CHILL 
OUT, avslutar Anna Bastin Löwgren.

Plasthandtagen har gjorts lättare och är i transparent plast som är 
100% återvinningsbara.

Boxarna är tillverkade i FSC-märkt papper. Dessutom har man satt 
en rip-tape på ovandelen av kartongen 
som gör den lätt att ta isär och sortera i återvinningen.

Vinpåsen har gjorts tunnare och därmed lättare, och tappkranen 
är gjord av transparent plast där 100% är 
återvinningsbara.

CHILL OUT firar 20 år på 
den svenska marknaden 

med ny design
Lagom till sensommarens semesterlunk överraskar det folkkära 
varumärket CHILL OUT, som i år firar 20 år på den svenska markna-
den, med en helt ny design för sina välkända boxviner.
Efter 20 år uppdateras design och logotyp på samtliga boxar 

från CHILL OUT. Tanken är att underlätta konsumentens val 
med serverings- och mattips och smakikoner på förpackningarna 
samtidigt som de tydligare ska spegla vinets värld och ursprung.



22 23Boxtoppen MatBoxtoppen Mat

CANTINE RIONDOS 2017 
CASALFORTE AMARONE 

DELLA VALPOLICELLA 
– ETT MYCKET PÅLITLIGT VAL! 
Amarone är en svensk favorit och för många har vinstilen agerat inkörsport 
till ytterligare upptäcktsfärder och fördjupade kunskaper kring vinets värld. 
Mer än 120 olika amarone på Systembolaget bekräftar blott populariteten 
men gör det såklart också svårare att välja. I det billigare segmentet så 
är fallgroparna flera men ett som konsekvent håller en jämn kvalitet är 
kooperativet Cantine Riondos amarone - nu i 2017-årgången.

Cantine Riondo är ett kooperativ i Valpolicella och med mer än 2000 vinodlare som 
medlemmar så förfogar man över en hel del högklassig mark i Veneto-regionen 
där man producerar allt från fräsch prosecco till utmärkt amarone. Storleken gör 
odlarsammanslutningen till ett av landets största och anledningen till framgångarna hittar vi 
naturligtvis i vinernas kvalitet.

Boxtoppen provar 2017 Casalforte Amarone della Valpolicella från Cantine Riondo
Årgång 2017 visar upp en öppen och inbjudande doftprofil med de klassiska tonerna i 
en amarone såsom torkade frukter, örtbukett, kakao, tobak, plommon och fatkryddiga 
toner. Smakkänslan ger oss ett intensivt och eldigt vin med torkade toner som russin och 
katrinplommon, kryddiga fat, lavendel och körsbär samt ett citrussyrligt instick. Tanninerna 
jobbar med vinet och skänker struktur och den långa eftersmaken är fatkryddig med vanilj 
och mörk choklad bland intrycken.

Betyg: Full pott, 5 av 5 poäng!

Våga öppna en amarone till sommarens grill och när du har nötkött på grillen. Även till 
grillad ost gör sig vinet förträffligt. 
Casalforte Amarone della Valpolicella finner du i cirka 120 Systembolagsbutiker och till 
övriga beställer du det utan extra kostnad. Flaskan (750 ml, 15%) har artikelnummer 12379 
och kostar 179 kronor. För den som älskar magnumformatet finns vinet även i den större 
flaskstorleken och då till ett pris av 369 kronor. Vinet har en restsötma om 0,7 g / 100 ml 
vilket är klassiskt för amarone.
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SYDAFRIKA
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CRAZY CAT 
– YTTERST PRISVÄRD 

SYDAFRIKANSK CHENIN 
BLANC PÅ BOX!

Sydafrika har under lång tid hört till svenskarnas favoriter när det 
kommer till vin. Röda fylliga men även vita med mycket smak och 
personlighet har lett vägen och just för den senare kategorin 
så har chenin blanc hört till en av landets mest populära gröna 
druvsorter under en lång tid. Och det kan man förstå för är det 
något Sydafrika behärskar så är det den klassiska Loire-druvan. I 
våra glas – 2021 Crazy Cat Chenin Blanc!

Boxtoppen provar Crazy Cat Chenin Blanc från Sydafrika
Sydafrika är, bredvid chenin blancs ursprung i franska Loire, den viktigaste 
odlingsplatsen i världen för druvan. Här har den funnits under flera sekel 
och tagit sitt alldeles egna uttryck vilket vi noterar i detta högst charmanta 
vin som bjuder på en omfamnande doftprofil av solmogna gula äpplen, mango, 
papaya och citrus. Smaken har druvans fina syra som säkerställer fräschören 
samtidigt som det finns en behaglig fyllighet i vinet och som bär det 
stenfruktiga och svagt tropiska med till det rena och torra avslutet. Med tanke 
på prislappen under tvåhundringen så är det bara att konstatera Sydafrika 
gjort det igen.

Betyg: 4 av 5 poäng

Ett vin som fixar allt från buffébordet och till den grillade fisken. Extra 
mycket uppskattar vi att vinet är helt torrt i sin profil men ändå får med 
en fruktgenerös känsla, något som gör att det även matchas fint med lite 
kryddstark matlagning.

Crazy Cat på druvan chenin blanc återfinns i Systembolagets 
beställningssortiment. Boxen (3000 ml, 12,5%) har artikelnummer 56175 och 
kostar 189 kronor. Vinet har en restsötma om 0,4 g/ 100 ml vilket gör att det 
klassas som helt torrt.



28 29Boxtoppen MatBoxtoppen Mat



30 31Boxtoppen MatBoxtoppen Mat

CHILL OUT EUROPEAN 
COLLECTION – YTTERST 

PRISVÄRD SYDFRANSK ROSÉ I 
LITERSTAPPNING!

Vinerna i Chill Out-serien är vi många som bekantat oss med 
och inte minst gläds vi åt den kvalitetshöjning som noterats de 
senaste åren. Nu har en nyhet lanserats i Chill Out European 
Collection och det är ett rosévin på litersflaska, hämtat från den 
franska södern. Boxtoppen har provat och konstaterar att det är 
en fin och klassisk rosé för ringa peng!

Chill Out Cuvée Rosé Pays D’Oc kommer från Frankrikes sydliga trakter, 
närmare bestämt Languedoc-Roussillon. Här kan man sin rosé och just denna 
literstappning är producerad på två av de klassiska sorterna för vinstilen; 
cinsault och syrah. Det är ett vin som gör sig strålande till lättare måltider 
men våga det även till den franska fisksoppan bouillabaisse.   

Den sydfranska Chill Out-nyheten Cuvée Rosé baseras på två klassiska druvor i 
sammanhanget, cinsault och syrah där den förstnämnda dominerar blenden. Det 
är en frisk rosé i en mer återhållsam rödbärig stil vilket vi uppskattar mycket. 
Örtvindarna letar sig också fram i doftspektrumet tillsammans med persika 
och en blodcitrusnyans. Smaken är ungdomligt pigg med blodcitrussyra, 
rödbäriga nyanser, geléhallon, persika och torkade örter, inte minst fänkål. 
Vinet har en ytterst diskret rondör vilket balanserar syran och det lite 
peppriga och torra avslutet. Mycket rosé för pengarna här!

Betyg: 4 av 5 poäng

Chill Out Cuvée Rosé återfinns i Systembolagets beställningssortiment. Flaskan 
(1000 ml, 12%) har artikelnummer 56383 och kostar 89 kronor. Vinet har en 
sockerhalt om 0,6 g / 100 ml.
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SYDFRANKRIKE
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DEN OEMOTSTÅNDLIGA 
TEQUILALIKÖREN CREAM 

HEROES STRAWBERRY 
CAPITÁN FRESÓN NU PÅ 

SYSTEMBOLAGET
Numera finns tequilalikören Cream Heroes Strawberry - Capitán Fresón på 
Systembolaget. Vad vi har i den lättsamt humoristiska flaskan är inget annat 
än en gräddlikör baserad på tequila och smaksatt med jordgubbar – en 
likör som tagit hem utmärkelsen World Liqueur Awards för ”Bästa spanska 
gräddlikör”. Fram med barnasinnet och njut!

Likör på tequila erkänner vi en viss fäbless för, något som hänger samman med att 
spritbasen är uttalad och ger den extra edgen och får gräddlikören att sticka ut. Det är en 
likör vi gärna dricker i ensamt majestät, blott med en istärning men med jordgubbssäsongen 
i raskt antågande så kan vi inte undanhålla er denna fullkomligt oemotståndliga drink:

Hard Strawberry Milkshake

• 6 cl Cream Heroes Strawberry
• 1 skopa bättre vaniljglass
• 5 färska jordgubbar
• 10 cl mjölk, 3%

Rengör jordgubbarna och skär dem i halvor. Häll samtliga ingredienser i en blender och 
mixa till önskad konsistens. Servera i ett hurricaneglas och garnera med jordgubbar.

Boxtoppen provar tequilalikören Cream Heroes Strawberry Capitán Fresón

Jodå, det saknas inte sötma i denna jordgubbslikör och visst är sliskfaktorn också hög. 
Men vi måste även tillstå att det är så in i bängen gott och underbart att läppja på, inte 
minst för att tequilan skänker den extra spänningen till likören, nyanserna. Tänk vaniljglass 
med jordgubbssylt, tänk gräddigt krämigt och visköst trögflytande, tänk sött, tänk tequila. 
Inte minst gillar vi hur den biter ifrån i eftersmaken. Den här läppjar vi på med stor 
förnöjsamhet, gärna med en isbit i, gärna i en drink med mjölk och färska jordgubbar.

Betyg: Full pott, 5 av 5 poäng

Cream Heroes Strawberry Capitán Fresón finns i cirka 30 Systembolagsbutiker men kan 
beställas till önskad butik utan extra kostnad. Flaskan (200 ml, 17%) har artikelnummer 
55134 och kostar 79 kronor.
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CASALFORTE FRÅN 
CANTINE RIONDO - EN 
FRÄSCH VALPOLICELLA 
RIPASSO I TORRARE STIL!

Cantine Riondo är ett kooperativ i Valpolicella och med mer än 
2000 vinodlare som medlemmar så förfogar man över en hel del 
högklassig mark i Veneto-regionen där man producerar allt från 
fräsch prosecco till utmärkt amarone. Och såklart Valpolicella 
Ripasso. Storleken gör odlarsammanslutningen till ett av landets 
största och anledningen till framgångarna hittar vi naturligtvis 
i vinernas kvalitet. I våra glas, den nya årgången av Casalforte 
Valpolicella Ripasso som kanske är den bästa vi provat av vinet!

Årgång 2019 visar upp en fräschör som gör vinet än mer inbjudande och skärpt 
i nyanserna som drar mot blommiga och lavendeldoftande toner uppbackat av 
plommon, körsbär, stenkross och kryddiga fatinslag. Smaken är generös och 
fylld av intryck i en relativt fyllig stil där tanninerna får fint utrymme och 
skänker vinet texturen tillsammans med ren rödbärig frukt, bioäpplen och pigg 
syra. Den initiala upplevelsen är viss rondör men det skiftar snabbt fokus mot 
en torrare ripasso vilket vi uppskattar mycket; inte minst får vi ett betydligt 
mer matorienterat intryck av årgången. Avslutet är lätt fatkryddigt och med en 
lätt körsbärskärv kärna som agerar aptitretare.

Betyg: 4,5 av 5 poäng

Cantine Riondos Casalforte Ripasso i årgång 2019 finns i närmare 400 
Systembolagsbutiker. En flaska (75 cl, 14%) kostar 104 kronor och du serverar 
vinet med fördel till allt från klassiska italienska anrättningar till grillat 
fläsk, kyckling- eller lammrätter och som gärna får vara härligt ört- och 
vitlökskryddade. 



38 39Boxtoppen MatBoxtoppen Mat

VIETNAMESISKA VÅRRULLAR, NUOC CHAM 
& CHARMANT FRUKTIG TYSK RIESLING

Rispappersrullar fyllda med krispiga grönsaker, vermicelli och scampi är inte bara ljuvligt gott, det är 
dessutom fräsch och hälsosam mat. Rullarna som brukar kallas vietnamesiska vårrullar penslar vi med 
soja och doppar i en Nuoc Cham, Vietnams härligt kryddstarka chilisås som baseras på röd chili och 
vitlök innan den blandas med limesaft, fisksås och rörsocker. Till våra spring rolls som vi serverar som 
en förrätt plockar vi fram ett vin som mer eller mindre är stöpt för lite kryddhetta - den mycket prisvärda 
nyheten Revenge of the Little Squid, en riesling från tyska Rheinhessen!  

RÄKORNA 
Tina upp räkorna, mixa samman marinaden genom att pressa saften ur 
limefrukterna och addera övriga ingredienser. Halvera räkorna och låt dem 
tillagas i den syrliga marinaden i kylskåp ett par timmar. Låt rinna av innan de 
används i rullarna. 

RULLARNA 
Koka upp vermicellin enligt anvisning på paketet. Låt svalna och rinna av 
ordentligt. Blötlägg rispapperet ett åt gången i varmt vatten. Det tar cirka 
15 sekunder per ark innan det är helt mjukt. Lägg upp på en kökshandduk och 
lägg ett par korianderblad något under mitten av arket. Fortsätt med räkor, 
två i varje, alltså fyra halvor. Lägg på avokado, strimlad morot, lök och några 
sesamfrön och avsluta med vermicelli, cirka 2 matskedar. Vik ihop rullarna 
tight på sidorna först, sedan rulla från botten och upp. Innan servering, pensla 
lätt med en japansk soja.

NUOC CHAM 
Finhacka vitlök och chili och knåda sedan till en grov massa med hjälp av en 
mortel. Tillsätt sockret och rör ut detta tillsammans med limesaften. Addera 
övriga ingredienser och rör samman.

2021 Revenge of the Little Squid Riesling 
RHEINHESSEN / TYSKLAND
ART.NR. 57360, 750 ML, 11,5%, 79 KR, 4 AV 5 POÄNG

Det röda vinet Revenge of the Little Pig får nu sällskap av ett vitt i hämnd-
serien och det är en klassisk riesling från tyska vinregionen Rheinhessen. Det 
är ett vin som fint fångar rieslingkänslan med stenfruktiga toner, blomörtiga 
inslag samt ett piggt citrusanslag som drar mot lime. Smaken är omisskännligt 
riesling med kittlande syra och en diskret rondör som vinet mår bra av, 
inte minst den pigga frukten som för tankarna motgröna äpplen, päron och 
persikor. Ett fräscht vin som förlänger sommaren långt in på hösten.

MATCHNINGEN
Vietnamesiska springrolls är kul att tillaga, kul att äta och dessutom superbt 
fräscht med hettan i den kompletterande dippsåsen Nuoc Cham. Just styrkan i 
maträtten gör riesling med lätt rondör till det mest givna vinvalet och Revenge 
of the Little Squid kompletterar serveringen på ett förnämligt vis genom att 
dämpa hettan och accentuera fräschören.

Serverar 4

RÄKORNA 
• Scampi, råa & räkna med cirka 2 i varje 

rulle 

• 2 msk sesamolja 

• 1 msk fisksås 

• 1 finhackad vitlöksklyfta 

• 1/2 finhackad röd chili urkärnad 

• 2 lime 

• 1 liten bit färsk ingefära, finhackad

RULLARNA 
• 12 rispapper 

• 1 morot, strimlad i stavar 

• 1 rödlök, strimlad 

• 1 avokado, skivad tunt 

• Vermicelli, ca 50 gram torkad 

• Färsk koriander 

• Sesamfrön 

• Japansk soja

NUOC CHAM 
• 3 färska röda chili 

• 2–3 vitlöksklyftor 

• Saften från en lime 

• 3–4 msk fisksås 

• 2 msk rörsocker 

• 3–4 msk vinäger, gärna på ris

Ingredientser:
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GUSTAVE LORENTZ 
GEWURZTRAMINER RÉSERVE 

– LÄMNAR INGEN OBERÖRD!
Gewurztraminer hör till vinvärldens mest uttrycksfulla och aromatiska druvsorter 
och de främsta vinerna finner vi i det nordöstra hörnet av Frankrike, i klassiska 
Alsace. Vinerna lämnar ingen oberörd och det är dessutom fantastiska ledsagare till 
flertalet maträtter. I våra glas; familjefirman Gustave Lorentz 2021 Gewurztraminer 
Réserve.

Även om ursprunget tros vara norra Italien och byn Tramin i den italienska delen av Tyrolen så är 
det i Alsace som druvan nått sin främsta position och åtnjuter samma respekt som riesling. Det är 
dessutom en druva som trots sin aromatik klart och tydligt visar vart den växt och inte minst trivs 
den i svalare klimat, gärna i kalkrik jord. 

Gewurztraminer från Alsace hör till några av vinvärldens mest uttrycksfulla viner och inte 
minst gör de sig fenomenalt till många kök där vin kan vara en tuffare matchning - inte minst 
Szechuanköket. 

Få druvsorter skriker ut sin typicitet som gewurztraminer och 2021:an som nu lanserats av 
Gustave Lorentz Réserve är inget undantag. Här möts vi av kryddaromatiska toner inlindade i 
rosendoftande blommighet, aprikos, gula äpplen och en hint av tropiskt. Smaken är ungdomligt 
driven med ämabel sötma som backas upp av stenfruktiga toner, diskret syra och rosenvatten samt 
en passande grapebeska i det kryddiga avslutet. En klassisk Alsace-gewurztraminer som har många 
användningsområden.

Boxtoppens betyg: Full pott, 5 av 5 poäng

Gewurztraminer med ett litet stänk sötma är en himmelsk matchning till hetare asiatisk matlagning, 
gärna från Szechuan-köket. Det är vinet som bäst matcher en kittost som Münster och det gör sig 
förträffligt till gravad lax.
Gustave Lorentz Gewurztraminer Réserve finns i mer än 330 Systembolagsbutiker. Flaskan (750 ml, 
13,5%) har artikelnummer 5244 och kostar 112 kronor. Den naturliga restsötman är 1,3 g/100 ml 
vilket är typiskt för druvsorten och regionen.
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KARL FREDRIK ROSÉ 
- ETT VIN SOM DEFINIERAR 

SOLEN!
Karl Fredrik på österlenska Eklaholm har fångat många med sin 
livsstilsserie om trädgårdsarbetet vid gården i Skåne. Det har 
även resulterat i en serie viner tillsammans med den svenska 
importören och så här långt har vi sett prosecco och cava på 
repertoaren. Nu lanseras även en fransk rosé i klassisk torr stil. 
I våra glas; Karl Fredrik Rosé!

”På Eklaholm älskar vi den ljuva sommaren. Trädgården står i full blom, den 
karaktäristiska sommardoften sprider sig och alla sprudlar av lycka. Därför 
lanserar vi nu vårt blomstrande rosa vin, Karl Fredrik Rosé. Jag tycker att man 
ska bjuda över goda vänner på en underbar rosélunch eller varför inte ett 
härligt umgänge i kvällssolen över ett glas rosé”, säger Karl Fredrik Gustafsson.

Redaktionen på Boxtoppen har provat rosényheten och kan konstatera att det är 
en högst trivsam rosé lojal mot sitt ursprung.

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.

Betyg: 4 av 5 poäng

Karl Fredrik Rosé återfinns i Systembolagets beställningssortiment. Flaskan 
(750 ml, 11,5%) har artikelnummer 56456 och kostar 109 kronor. Vinet är helt 
torrt och har en restsötma som understiger 0,3 g/100ml. Beställ rosén för 
uthämtning i din föredragna butik.
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DOMÄNE WACHAUS 
GRÜNER VELTLINER 

SELECTION 
– HÖGSTA BETYG

Bland Österrikes största vinproducenter finner vi Domäne 
Wachau. Vinkooperativet lägger totalt fokus på kvalitetsviner 
och frågan är om inte detta är ett av världens främsta inom 
bolagsstrukturen, kanske det främsta? Man kontrollerar och 
sköter drygt en tredjedel av vindistriktet Wachaus odlingsareal 
och 90 procent av produktionen är vitt vin. Boxtoppen har provat 
boxnyheten 2021 Grüner Veltliner Selection från producenten 
och det är utan tvivel ett vitt vin som sällar sig till de mest givna 
lådvinsinköpen!

Nu har Domäne Wachaus 2021 Grüner Veltliner Selection landat på 
Systembolaget och det är en box i det behändiga 1,5-litersformatet och på 
landets nationaldruva som ger fruktiga viner med pepprig edge. Vi vågar påstå 
att det är ett av Systembolagets absolut bästa vitvinsboxar som kan köpas just 
nu!

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!

Betyg: Högsta betyg, 5 av 5 poäng!

Domäne Wachaus 1,5 liters-box återfinns i Systembolagets beställningssort. 
Boxen (1500 ml, 12%) har artikelnummer 56087 och kostar 209 kronor och 
beställs till önskad butik för uthämtning.
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GRILLADE PIRI PIRI-KRYDDADE SCAMPISPETT, 
FÄRSK MAJSKOLV, TOMAT, TZATZIKI 

& ETT SUPERFRÄSCHT SYDAFRIKANSKT VITT
Grillsäsongen har oss ännu i ett tight grepp och vi säger inte emot, särskilt inte när vi grillar 
rejäla scampispett och kryddar dem med piri piri. Det är sensommarkänslor i ett nötskal och 
det hela förstärks med grillade primörer som majskolvar, tomater och lök. Till våra grillade 
scampispett med tillbehör serveras en klassisk tzatziki och i våra glas ett superfräscht vitt från 
ett av Sydafrikas äldsta vinhus, Spier.

SCAMPISPETT
Blanda samman alla ingredienser till en marinad. Tina räkorna i god tid och 
lägg i marinaden. Bäst är de stora råa som inte är förkokta. Trä på ett spett och 
grilla hastigt ett par minuter. Pensla gärna under grillningen med marinaden. 
Styrkan på spetten avgörs av din preferens, vinet tål en hel del krydda.

TZATZIKI
Riv gurkan och mixa med yoghurten. Addera olivolja, en pressad vitlöksklyfta, 
salt och vitvinsvinäger samt hackad färsk dill och låt stå en halvtimme. 

TILLBEHÖR 
Förkoka majskolvarna lätt i saltat vatten. Grilla upp och pensla med smör. Grilla 
även var sin tomat som du först fuktat och rullat i lite salt. Gott till är även 
grillad färsk lök och några färskpotatis är aldrig fel att koka upp därtill. 

2021 Spier Signature  
Sauvignon Blanc Sémillon
Sydafrika
art.nr. 2234, 750 ml, 13,5%, 79 kr, 4,5/5 p

Här möts sauvignon blanc och semillon där den senare står för cirka en 
fjärdedel av vinet. Två klassiska druvor som av tradition blandats samman i 
vit Bordeaux och det finns också vissa likhetstecken mellan detta vin och den 
klassiska franska regionen. Doften är ungdomligt driven med aromatisk profil 
och rent fruktanslag. Vi finner de typiska sauvignon blanc-dragen med grönska 
i form av krusbär, äpplen, grön paprika, gräs, färska örter och blommighet men 
också passionsfrukt och lime. Smaken är fräsch och aptitretande med renhet i 
det stenfruktigt limesyrliga och det kikar även fram passionsfrukt tillsammans 
med de örtigt aromatiska inslagen. Semillon ger vinet lite mer tyngd och 
bidrar till den medelfylliga stilen som avslutar torrt och med behaglig längd.

MATCHNINGEN
Vi har ett purungt vitt i glasen, ett vin som tydligt visar sin fruktgenerositet 
men på ett stramt och svalkande vis vilket passar maträtten med kryddiga 
smaker, fräschör och grillade toner. Spier hanterar de kryddheta spetten 
suveränt och hela matchningen andas harmoni och sensommarnjutning!

Serverar 4

SCAMPISPETT
• Råa scampi, cirka 7–800 gram 

• Piri piri-sås 

• 1 vitlöksklyfta 

• Olivolja, salt, svartpeppar, paprikapulver, 

citronsaft

TZATZIKI
• 1 halv gurka 

• 1/2 liter grekisk yoghurt 

• Färsk dill 

• 1 vitlöksklyfta 

• Vitvinsvinäger, havssalt, olivolja

TILLBEHÖR 
• 2 färska majskolvar 

• 4 tomater 

• Färsk gul och/eller röd lök 

• Färskpotatis

Ingredientser:
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BEAUJOLAIS ROYAL 
– EN TROTJÄNARE I RIKTIGT 

FIN DAGSFORM!
Beaujolais Royal - ett vin som sannerligen är värdigt titeln trotjänare 
med tanke på att det nästan hängt med på Systembolagets hyllor sedan 
Brattsystemets upphörande. Och kanske motbokens avskaffande blev 
en del av nämnda vins identitet där den lättsamma stilen snabbt fick 
sina fans hela vägen upp i kungahuset. Något som resulterade i att 
Jean Dufouleur i Nuits-Saint-Georges 1969 gav vinet tillägget Royal. I 
våra glas, Beaujolais Royal som i år firar 63 år på Systembolaget!  

Första gången som vinet lanserades i Sverige var 1959 men då utan tillägget Royal. 
63 år sedan i år alltså. Redan från starten så saknade vinet årgångsangivelse på 
etiketten och det hade sin förklaring då monsieur Dufouleur hade föreslagit ett vin 
till Systembolaget, ett som byggde på att blanda flera olika årgångar och därigenom 
skapa en stil som kunde köpas året om. Än idag är det samma princip som gäller och 
Beaujolais Royal är väl på sätt och vis som storhusens instegschampagner, viner som 
ska smaka mer eller mindre identiskt varje gång man öppnar en flaska. 

Beaujolais Royal, denna klassiker har funnits under mer eller mindre alla 
systembolagsmyndigas del av livet. Kanske har vinet lidit av oförtjänta fördomar och 
avsaknad av trendkänslighet men faktum kvarstår, vinet finns än idag att inhandla och 
det beror på, gissar vi, vinets goda egenskap att lyfta maträtter, att samspela och ändå 
bidra själv.

I glaset får vi en helt transparent rubinröd färg som kanske inte ser mycket ut för 
världen men nu sitter inte doft och smak i färgpigmentet. Doften bjuder på viss 
mognad i bärdominansen och associationerna går från hallon, vinbär och körsbär till 
ett stänk jordgubbar. En del örtiga toner också. Smaken är mjuk och balanserad och den 
mörkfruktiga söta bärnyansen är lätt att ta till sig. Här kommer också lite cedertoner, 
blodapelsin samt färsk örtbukett. Fjäderlätt ja, helt torrt likaså, men ändå inte utan 
substans, följsam syra och en strimma av tanniner. Dessutom med en viss längd i det 
charmigt bäriga avslutet. 

Betyg: Full pott, 5 av 5 poäng

Beaujolais Royal (artikelnummer 5408, 750 ml, 13%) är utan tvekan en trivsam 
vardagspärla för sina 89 kronor och i tider när det hittas på viner där ursprung kan 
vara svårt att identifiera, samtidigt som sötman tilltagit i de röda, så står det här likt 
en tidlös klassiker med tydligt ursprung och visar upp en riktigt fin dagsform. Vårt 
tips; prova det väl kylt!
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SALSICCIA I KRYDDIG TOMATSÅS, 
FÄRSK GNOCCHI & VALPOLICELLA RIPASSO

Färsk salsiccia är ljuvligt gott och gör sig förträffligt i pastasåser. Här sätter vi vår egen på 
färska tomater, primörlök och grillad paprika, kokar upp den med vin och låter den puttra 
samman innan den får gifta sig med den stekta salsiccian. Till det färska gnocchi och en 
härligt passande Valpolicella Ripasso i form av Casalforte.   

Hacka upp salsiccian grovt. Hacka tomaterna, löken och vitlöken. Fräs lök i olivolja 
så de blir glansiga. Addera tomaterna samt hackad paprika och fräs vidare en 
stund innan vinet hälls på. Salta och peppra samt ha i en näve hackad persilja. Låt 
såsen puttra samman under lock en stund innan du avlägsnar locket och låter såsen 
reduceras och bli lite tjockare.

Koka upp saltat vatten till gnocchin. Stek salsiccian i olivolja så att den får fin färg. 
Det räcker med ett par minuter. Häll på såsen och låt puttra samman några minuter. 
Servera med den nykokta gnocchin och bladpersilja på toppen. 

2019 Casalforte Valpolicella Ripasso 
CANTINE RIONDO, ITALIEN / ART.NR. 5352, 750 ML, 13,5%, 104 KR, 4,5/5 POÄNG

Årgång 2019 visar upp en fräschör som gör vinet än mer inbjudande och skärpt 
i nyanserna som drar mot blommiga och lavendeldoftande toner uppbackat av 
plommon, körsbär, stenkross och kryddiga fatinslag. Smaken är generös och fylld av 
intryck i en relativt fyllig stil där tanninerna får fint utrymme och skänker vinet 
texturen tillsammans med ren rödbärig frukt, bioäpplen och pigg syra. Den initiala 
upplevelsen är viss rondör men det skiftar snabbt fokus mot en torrare ripasso vilket 
vi uppskattar mycket; inte minst får vi ett betydligt mer matorienterat intryck av 
årgången. Avslutet är lätt fatkryddigt och med en lätt körsbärskärv kärna som agerar 
aptitretare.

MATCHNINGEN
Krydda, sälta, syra och mustiga smaker är precis vad Casalforte gillar och här 
blir vinets lilla sötma som är så typiskt för vinstilen perfekt med maten. Än mer 
harmoniskt och fräscht blir det när vinet serveras lätt kylt, runt 14 C. 

Serverar 4 pers

• Färsk salsiccia, 1 paket, cirka 400 gram 

• Färsk gnocchi, 500 gram 

• Tomater, 6 normalstora, vi valde 

plommontomat 

• 2 gula lökar, färska 

• Bladpersilja 

• Vitt vin, 1 dl 

• 1 röd chili 

• 1 grillad inlagd paprika 

• 1 vitlöksklyfta 

• Havssalt, Svartpeppar, olivolja

Ingredienser:
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SANTA VITTORIA 
– SYSTEMBOLAGETS BÄSTA 

RÖDVINSBOX?
Firma Giacomo Borgogno hör till de anrika i Piemonte och har 
lyft till nya höjder sedan ägarskiftet för snart 15 år sedan till 
familjen Farinetti. Investeringarna har varit betydande och med 
vinmakare Andrea Farinetti vid rodret så hör Borgogno återigen 
till regionens stora namn. Med den vetskapen i bakhuvudet så är 
det kanske inte så märkligt att Santa Vittoria från firma Borgogno 
hör till Systembolagets absolut bästa rödvinsboxar!

Langhe Rosso ser vi alltmer av på Systembolaget och det är en vidare 
klassificering jämfört med de starkt avgränsade från samma område; som 
Barolo och Barbaresco exempelvis. Men det är också i många Langhe som du 
finner fynden, viner till rimlig peng och på de klassiska druvorna som nebbiolo 
och barbera. 

I denna box blandar Farinetti ungefär lika delar av de två nämnda samt en 
mindre andel dolcetto. Nebbiolon lagras på större slavonska fat i 10 månader, 
barberan på mindre fat, så kallade barrique i ett halvår och dolcetto ser stål 
för maximal fräschör. Slutresultatet är det mest seriösa boxvin du kan tänka 
dig - Santa Vittoria Langhe Rosso!  

En ny årgång av Santa Vittoria har landat och det är precis lika bra som 
företrädaren 2019. Blenden på de traditionella Langhe-sorterna nebbiolo, 
barbera och dolcetto gör sig fint tillsammans och visar upp plommon och 
mogna körsbär som lindas in i fatkryddiga toner, torkade örter, läder och 
tobak i klassisk stil. Det är ett vin med transparens i doften, tydligt ursprung 
och överraskande stort djup för ett boxvin. Smaken är generös och stram 
på samma gång, tanninerna jobbar i bakgrunden och skänker vinet struktur 
och lyfter fram den kryddiga körsbärsfrukten och fina syran som har ett 
blodcitrusaktigt fäste. Avslutet är torrt, bärfruktigt och skönt kvardröjande. 
Ska du köpa blott en rödvinsbox i år - se till att det blir denna.

Betyg: Full pott, 5 av 5 möjliga poäng!

Santa Vittoria finns i drygt 100 Systembolagsbutiker och till övriga beställer 
du hem vinet utan extra kostnad. En box (3000 ml, 13,5%) kostar 349 kronor och 
har artikelnummer 2008. Restsötman understiger 0,3 g/100 ml vilket klassar 
det som helt torrt.
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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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