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SÅ HÄR I PÅSKTIDER vill jag passa på och tipsa om några viner som väl fyller sin plats på 
och runt påskbordet. Jag vill dessutom ly� a fram möjligheten att beställa viner som inte � nns 
hemma i lokala butiken eller bara � nns i beställningssortimentet. Vinerna beställer du via 
nätet på systembolagets hemsida med avhämtning i vald butik några dagar senare. Med denna 
täckning � nns det fog att hävda att vi via monopolet har ett unikt varierande sortment, något 
vi ska vara tacksamma för.

Jag har ur sortimentet inför helgen valt ut några viner som jag gärna vill rekommendera,  tre 
röda fullmatade välgjorda viner från Spanien,  några vita viner  med karaktär samt två mycket 
prisvärda mousserande.

2017 Mont-Redon  Côtes du Rhône Réserve Blanc, Nr 2813
Frankrike, Rhonedalen , Côtes du Rhône, 115:-
Sydfranska druvor ger ett vin med inslag  
av aprikos, päron, nätmelon,
vitpeppar och örter.

2017 Hugel Gentil Nr 2108
Frankrike, Alsace, 119:-
Historisk � rma i Riquewihr producerar 
det mycket användbara vinet Gentil; ett 
blandvin i Alsace som innehåller alla de 
kända Grand Cru druvorna.

2017 Langenlois  Weingut 
Jurtschitsch Grüner Veltliner, Nr 2699
Österrike, Niederösterreich, Kamptal, 119:-
Unga familjen Jurtschitsch i Langenlois ger oss ett druvtypiskt vin, vitpeppar, krusbär, 
persika, mineral och en klingande syra.

2016 Delaire Graff  Chenin Blanc, Nr 2440
Sydafrika, Western Cape, Coastal Region, Swartland, 179:-
Chenin Blanc frukt från Swartland och Delaire Gra� s resurser. Förutsättningarna levererar.  
Druvan har sin hemvist i Sydafrika.

2015 Baltos, Nr 79246
Spanien, Kastilien-León, Bierzo, 119:-
Druvan Mencia ger ett personligt vin med karaktär av karaktär av mörka bär, viol, örter och 
fat.

2015 Condado de Haza, Nr 72604
Spanien, Kastilien-León, Ribera del Duero, 
129:-
Användbart, läckert kryddigt vin från toppår-
gång och dito producent.

2017 Blau Montsant, Nr 7295
Spanien, Katalonien, Montsant, 139:-
Trevligt fruktigt vin som visar att Montsant kan 
vara mer än en lillebror till berömda Priorat.

Beaumont des Crayères Grande Réserve Brut, Nr 7891
Frankrike, Champagne, 229:-
En mycket trevlig Champagne från ett mindre kooperativ i Epernay. 
Många säger systemets bästa budgetchampampagne. Jag är beredd 
att hålla med, i varje fall vad gäller nuvarande komposition av 
basvinet.

Clotilde Davenne  Brut Extra Crémant de Bourgogne,
Nr 7725
Frankrike, Bourgogne, Crémant de Bourgogne, 149:-
Clotilde Davenne  skänker oss  ett mycket torrt vin med inslag 
av  äpplen, bröd, honung, choklad , citrusskal och en ren 
klingande syra.

VIN
tipset

Ingredienser (receptet gäller för 12 bitar):

BOTTEN:    FYLLNING:
1 dl mandel   150 g smör 
200 g mandelmassa   200 g mörk choklad
100 g smör    2 dl vispgrädde
2 ägg     2½ dl strösocker
    4 äggulor

GÖR SÅ HÄR:
1. Sätt ugnen på 175°. 
2. Grovhacka mandeln. Rör mandelmassan i en bakmaskin, tillsätt smöret lite i taget 
    tills allt är blandat. 
3.Tillsätt äggen ett i taget under omrörning och vänd ner mandeln. 
4. Klicka ner smeten i en smord rund form med löstagbar kant, cirka 22 cm i diameter.
    Baka i mitten av ugnen ca 18 min, låt kallna.

Fyllning:
1. Bryn smöret i en kastrull. Hacka chokladen och lägg i en bunke. 
2.Tillsätt grädde och socker i det brynta smöret. 
3. Häll smörblandningen över äggulorna under omrörning. Häll tillbaka i kastrullen 
    och värm till 83° under omrörning. 
4. Häll smör- och äggblandningen över chokladen och rör till en slät smet. 
    Häll smeten på botten och låt stelna minst 4 timmar i kyl. Garnera med marsipanägg
    eller valfritt påskgodis. 

Baka godaste
påsktårtan

Bjud på denna vackra och smarriga chokladtårta som 
avslutning på påskmiddagen eller till eftermiddagskaffet.
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