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6 höjdare från
    Tyskland
Tyskland, vårt närmaste vinland, har genomgått ett enormt kvalitetslyft under senare år.
Efter VDP:s * genomförande av ny vinklassificering är utvecklingen av kvalitetsviner brant
stigande i hela Tyskland. Förutom en mångfald druvor, sker en anpassning och inriktning mot, 
vad många i dag önskar, torra viner med struktur. 

Utvecklingen i Tyskland återspeglas ännu inte i Systembolagets sortiment men förhoppnings-
vis är detta endast en tidsfråga. Vid en genomgång av vad som � nns på systemets hyllor (eller 
kan beställas) har jag för denna spalt hittat ett antal trevliga och välgjorda Rieslingviner.

Personligen tycker jag att riesling, denna urgamla druva, kontinuerligt producerar högklas-
siga viner framför allt från svalare klimat i Europa, som Tyskland. Det handlar både om söta 
och torra viner, med komplex do�  och smak med en fantastisk syra som ryggrad. Rieslingvi-
ner är dessutom hållbara både vad gäller lagring och öppnad � aska.

Nedanstående viner är alla producerade av några av Tysklands bästa producenter och kan 
alla jämföras med de bästa viner som framställs globalt i dag. De kostar någon krona mer 
kanske, men är värda varenda en!

* VDP står för Verband Deutscher Predikatsweingüter och är 
en sammanslutning av runt 200 medlemmar som alla räknas 
till Tysklands främsta. Man leder utvecklingen i dag med 
en ny vinlagsti� ning e� er Burgundisk modell. Viner från 
gårdsviner (Gutswein) till Grand Cru (Grosses Gewächs) 
klassi� ceras. 

VIN
tipset

Bra:
2017 A Christmann Riesling  Nr 5882
Pfalz  139:-

2017 Leitz Magic Mountain  Rüdesheimer Riesling Trocken Nr 70626
Rheingau  155:-

2017 Dreissigacker  Riesling Organic Trocken Nr 2294
Rheinhessen  119:-

Bättre:
2016 Dreissigacker  Riesling Alte Reben Nr 5823
Rheinhessen  159:-

2017 Dönnhoff  Riesling Alte Reben Nr 96132
Nahe  163:-  

Bäst:  
2016 A. Christmann  Idig Riesling Grosses 
Gewächs Nr 95293
Pfalz  409:-

Förra sommaren lanserade 
OLW två nya chipssmaker – 
Creamy Summer BBQ och 
Grilled Cheddar Chillies. 
På konsumenterna begäran 
gör dessa limited edition 
smaker nu comeback i bu-
tikshyllorna. Inspirationen 
till chipssmakerna kommer 
från amerikanska södern 
med deras starka BBQ-tra-
dition. Creamy Summer 
BBQ och Grilled Cheddar 
Chillies, lanseras under 
vecka 15 lagom till grill-
säsong en och säljs under 
en begränsad period. 

foto: Orkla Confectionery & Snacks Sverige AB

Krispig nyhet gör comeback! 

Den är frasig, krispig, mjuk och fylld med grillad 
portabello, cheddar, glaserade svarta bönor, en 
spetskålsslaw samt chili, koriander och lime. 

Kåltacon är en grön och fräsch variant av 
fredagsmystacon och har skapats av David 

Lundqvist, Årets kock 2018. Enligt ett press-
meddelande ska Årets Rätt ”spegla sin tid och 
den skapande kockens matlagnings� loso� . 
Den ska kunna serveras både hemma och på 
restaurang, vara klimatsmart och lagad på rå-
varor tillgängliga i vanliga mata� ärer över hela 
landet under större delen av året”.  

En slatt mjölk, brunfläckig banan och en torr 
brödbit – istället för att åka i soptunnan kan dina 
rester nu bli en måltid. 

Med sy� e att minska matsvinnet har Willys 
nu startat en restakut – en tjänst på instagram 
där användarna kan lägga upp en bild på sina 
rester och Willys svarar med ett recept eller tips 
på hur man kan ta vara på råvaran. Restakuten 
är ett pilotprojekt som startades den 18 mars 
och beroende på gensvaret kan det bli ett 
återkommande projekt. 
 

Kåltaco  – årets rätt 2019

Rester blir rätter
med Restakuten

Blev du sugen på att laga kåltaco? Recept hittar du på aretskock.se/aretsratt.

Svenskarnas 
10 mest 

slängda varor
Vad av nedanstående har du eller någon i 
ditt hushåll slängt de senaste 30 dagarna?

1.        Mjukt bröd  46 %
2.        Gurka  30 %
3.        Banan  27 %
4.        Clementin  24 %
5.        Tomater  23 %
6.        Äpplen  23 %
7.        Mjölk  22 %
8.        Crème fraiche 21 %
9.        Morot  20 %
10.      Lök  18 %


