
De har koll på 
gubbens ursprung

LIVING

Kaj ströberg

Nio friska bubblare 
att inleda sommaren med... 
Midsommar, varma sköna dagar och ljusa kvällar. Hela sommaren ligger framför oss. Mousserande 
viner hör årstiden till. 

Det produceras årligen runt tre miljarder flaskor mousserat vin, varav tio procent är cham-
pagne. Champagne är ett fantastiskt vin i många skepnader, men som tyvärr kostar allt mer. 
Jag har via kurser, mässor och provningar under våren botaniserat bland alternativen till det 
berömda vinet från kritkullarna runt Reims och Epernay. Jag har nedan valt ut mousseran-
de viner av olika karaktär och ursprung, men som har det gemensamt att de är välgjorda, 
prisvärda och några av dem riktigt spännande. Några av vinerna måste beställas i förväg för 
avhämtning i vald butik i butiken eller på systembolagets hemsida.

Santa Julia Blanc de Blancs Brut Nr 7788
Argentina, Cuyo, Mendoza, 99 kronor.
Fruktigt rent mousserat vin från randen av Anderna med inslag av äpplen, ananas och päron. 
Trevligt vin med bra mousse.

2016 Privat Brut Nature Reserva, Nr 7904
Spanien, Cava, 115 kronor.
Ekologisk Cava från Alta Alella norr om Barcelona. Stramt, friskt och torrt, gröna äpplen med 
mineraltoner i eftersmaken. Perfekt till skaldjur.

Tissot-Maire Extra Brut Nr 78725
Frankrike, Jura, Crémant du Jura, 119 kronor.
Fylligt elegant vin från Frankrikes minsta vinregion med toner av mineral, citrus, äpplen och 
rostat bröd. Varför inte prova med den lokala Comté osten?

Boschendal Brut Chardonnay Pinot Noir Nr 7889  
Sydafrika, Western Cape, 120 kronor.
Mousserat vin i Sydafrika kallas MCC – Methode Cape Classic. Dessa viner är ofta välgjorda 
och aptitliga och historiska Boschendal håller ställningarna, användbart och publikt med in-
slag av gula äpplen, aprikos och apelsin.

Rotari Rosé Nr 7701
Italien, Trentino-Alto Adige, Trentino, 125 kronor.
Kooperativet Mezzacorona  producerar alltid välgjorda och prisvärda viner. Detta vin som 
legat tre år på jästfällningen utmanar de betydligt dyrare roséchampagnerna.
Elegant, fruktigt lätt brödigt vin med en lätt touch av körsbär och hallon.

Langlois Crémant de Loire Brut Nr 7404
Frankrike, Loiredalen, Crémant de Loire, 145 kronor.
Pålitlig och lättgillad Chenin Blanc baserad Cremant från rennomerad producent i Bollinger-
gruppen. Aptitligt vin med anslag av mineral, citrus och örter.

Clotildé Davenne Brut Extra Crémant de Bourgogne Nr 7725
Frankrike, Bourgogne, Crémant de Bourgogne, 149 kronor.
Ett tänkbart alternativ till champagne? Detta vin producerat i utkanten 
av Chablis är elegant, torrt med inslag av äpplen, bröd och choklad. Ef-
tersmaken är lång med härlig mineralitet. Gott!

2016 La Farra Valdobbiadene Nr 7932
Italien, Venetien , Prosecco di Conegliano-Valdobbiadene, 149 
kronor.
Prosecco är inne för tillfället, delvis på grund av en sympatisk 
prissättning. Vill man höja blicken lägger man till några tior och 
får området Valdobbiadene på etiketten och ett krispigt, blom-
migt vin med karaktär av gråpäron och stenfrukt.

Avslutningsvis ett litet tips:
Det kan ofta vara svårt att finna passande vin till desser-
ter, inte minst till glass. Prova då en Moscato d’Asti, det 
lätt mousserande söta vinet från Piemonte, 82 kronor.
2018 Nivolé Nr 7787

VIN
tipset

Kul läsknyhet! 
Det populära syrliga sega lösgodiset med smak av bubbelgum blir läsk. Det är 
Vasa Bryggeri som har tagit fram läskedrycken som också kommer att finnas i 
en sockerfri variant. Finns tillgänglig i välsorterade matbutiker från och med 
den 26 juni. 

Just nu pågår Jordbruksverkets kontroller av 
jordgubbarnas ursprung. Du som konsument 

ska enkelt kunna se var jordgubbarna kom-
mer ifrån. Om jordgubbarnas ursprung 
inte framgår, eller om Jordbruksverket 
misstänker fusk, så skickas de på ana-
lys. I analysen mäts mängden av vissa 
isotoper (varianter av ett grundämne) 
och jämförs med referensprover av 
svenskodlade jordgubbar. 

Medelhavs-
inspirerade 
grilltillbehör

Lagom till att vi plockar fram grillen lanserar 
Daily Greens tre spännande tillbehör som spar 
tid i köket. En Mojo Rojo med smak av het 
grillad paprika, en bulgurmix med tranbär 
och citron samt en härligt sötsyrlig, picklad 
rödlök. Perfekt om du vill kunna fokusera på 
grillningen eller har brått iväg till utflykten! 
Passar lika bra i burgaren som i poké bowlen. 
Tillbehören hittar du i välsorterade mataffärer.

Jorbruksverket har koll på 
var jordgubbarna kommer ifrån. 
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