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Uppfriskande roséviner
till sommarens bufféer
Det är inne med rosé och kvalitén blir allt bättre. Jag har nedan valt ut några tips från syste-
mets sortiment som jag gärna delar med mig av. Roséviner, lätt kylda, fungerar uppfriskande på 
solterrassen eller balkongen men kanske ännu bättre som ledsagare till sommarens bufféer och 
måltider.

Vinerna får sin färg genom att skalen � nns med en kort stund under jäsningen. Skulle skalen 
vara med under hela jäsningen får vi ett rött vin! Rosévinets smak påverkas tydligt av vilken 
druva man använder sig av, men den korta skalkontakten ly� er också fram den aptitligt fruk-
tiga karaktären vinerna besitter.

Systembolaget har numera ett rikt rosévinsortiment. Vad gäller hel� askor � nns i butikerna 
runt 120 olika etiketter och tar man med vinerna i beställningssortimentet är vi uppe i över 
350 stycken! Vilket annat land slår det?

Lite extra vetande: roséviner framställs alltid genom blå druvors skalkontakt vid jäsningen, 
inte genom att rött och vitt vin blandas. Det � nns några undantag, Rotling i Tyskland och 
framför allt roséchampagne. I denna lyxprodukt tillsätts stilla rött vin för att ge färg, men 
framför allt för att bidraga till den ljuvliga ljusa fruktkaraktären.

2018 Albia Rosé, Nr 2248   
Italien, Toscana 109 kr
Barone Ricasoli från Chianti Classico producerar ett fruktigt och elegant rosévin på lika delar 
Sangiovese och Merlot med inslag av röda vinbär, hallon, citrus och örter. 

2018 M de Minuty Rosé, Nr 2590  
Frankrike, Côtes de Provence   135 kr
Provence är rosévinets vagga, härifrån kommer detta 
laxfärgade eleganta vin med inslag av hallon, apelsin, 
röda vinbär och örter. Grenache, Cinsault och Syrah är 
de mest använda druvorna i området, så också i detta 
vin.

2017 Les Lauzeraies Tavel, Nr 2724  
Frankrike, Tavel   119 kr
Fylligt vin med fruktig smak med inslag av körsbär, 
jordgubbar och blodapelsin. Ett trevligt Grenachebase-
rat vin med mångsidig användning från kooperativet i 
Tavel.

2018 Weingut Bründlmayer Rosé Zweigelt, Nr 96081  
Österrike, Kamptal   129 kr
Bärigt, nyanserat blekt rosa vin med frisk smak och inslag av smultron, persika och grape. 
Vinet är tillverkat på Österrikes volymmässigt största druva, den lättgillade Zweigelt. Bründl-
meyer lever upp till sitt goda rykte.

2017 Jurtschitsch Rosé vom Zweigelt, Nr 5600  
Österrike, Niederösterreich, Kamptal   99 kr
Jurtschitsch är en producent jag gillar så jag tar med ett vin till från Österrike på samma druva 
och också från samma ort, berömda Langenlois i Kamptal. Ett torrt, mycket friskt vin med 
karaktär av smultron, örter, grape och citrus.

2018 GB Spätburgunder Rosé Georg Breuer, Nr 95132  
Tyskland, Rheingau 129 kr
Pinot Noir kallas för Spätburgunder i Tyskland. Detta vin som 
kommer från sluttningarna runt Rüdesheim har en inbjudan-
de karaktär - smultron, jordgubbar och örter, allt stöttat av en 
härlig syra.

2018 Rosé de Marsannay  Maison Louis Jadot, 
Nr 95419 
Frankrike, Bourgogne, Côte de Nuits, Marsannay   169 kr
Firma Louis Jadot i Beaune är en högklassig och pålitlig 
producent av områdets viner. Detta vin med Pinotdru-
vor från Marsannay har en bra struktur och en fruktig 
smak av jordgubbar, kryddor, apelsin. Gott och mycket 
användbart.

VIN
tipset

Tomater
…kylan gör att de röda godingarna tappar sin 
smak. Den kalla lu� en i kylskåpet stoppar de-
ras mognadsprocess och därmed även deras 
smakutveckling. Kylan gör dessutom inverkan 
på tomaternas konsistens, e� ersom det bry-
ter ner membranen inne i tomaterna och gör 
dem mjöliga. Förvara dem i stället i en korg på 
köksbänken. 

Kaffe
…förlorar sin smak i kylskåpet. Det kan även 
suga åt sig do�  av andra livsmedel. Förvara is-
tället på en mörk och sval plats.  Större mäng-
der kan du dock förvara i frysen. 

Lök 
…tåler inte fukten i kylskåpet. Den gör dem 
mjuka och så småningom mögliga. Förvara 

istället löken på en torr, sval och mörk plats. 
Men lägg inte lök och potatis tätt inpå varan-
dra, då de lättare förmultnar. 

Ketchup
Tänk på ketchuppaketen som alltid ligger 
framme i snabbmatsrestaurangerna! Även när 
� askan har öppnats kan den stå i ska� eriet. 
Anledningen till hållbarheten är den stora an-
delen vinäger och konserveringsmedel. 

Potatis
Ett väldigt vanligt missförstånd. Potatisen trivs 
svalt men inte kallt! Kylan förvandlar stärkel-
sen i potatisen över tid till socker. Förvara is-
tället knölarna i en papperspåse på en sval och 
mörk plats. Papper är bättre än plast då plasten 
skyndar på förmultningsprocessen.

Källa: Isabelle Hedander/ Kurera 

5 livsmedel du 
inte ska förvara i kylen…

Ät mer frukt 
och grönt 

och lev 
längre!  

14 procent av alla dödsfall kan förhindras eller 
senareläggas genom bra matvanor. Störst effekt 
skulle mer frukt och grönsaker ha på hälsan. Detta 
visar en undersökning som Livsmedelsverket har 
gjort tillsammans med Lunds universitet. Störst 
effekt på hälsan skulle det få om folk åt 500 
gram frukt och grönsaker per dag. Särskilt bland 
män, som idag äter betydligt mindre grönsaker 
än kvinnor och ännu mindre frukt. Även små 
förändringar av matvanorna ger skillnad! Även 
mer fibrer i maten, såsom fullkornsprodukter, ger 
effekt på hälsan. Där gäller 30 gram om dagen. 

Hallon-
lakritsskallen
blir glass! 

Älskar du kombon av salt lakrits och sött hallon? Nu 
har den populära godisbiten hallonlakritsskallen 
från Bubs godis blivit till glass tack vare ett samar-
bete med Hemglass. 

Glass-skalle, som glassen så passande heter kom-
mer att � nnas i hemglassbilarna från och med juni 
i förpackningar med åtta glassar i varje. Priset ligger 

på 89 kronor per förpackning.  


