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Kaj ströberg

Goda viner till grillat
Sommar, tillfällen att träffas, umgås runt dukat bord med eller utan grillen tänd. Jag tänkte denna 
gång lämna några vintips på viner som både har karaktär och är mycket prisvärda. Vinerna är 
sinsemellan mycket olika men har alla ett brett användningsområde. Prova och finn din favorit.
Några tior extra denna gång hoppas jag du finner väl placerade när du korkat upp flaskan, hällt 
vinet i glaset och tar den första klunken.
Fortsatt trevlig sommar!

2015 Baltos  Nr 79246
Spanien  , Kastilien-León , Bierzo   119:   
Trevligt och karaktärsfullt vin från Bierzo i norra Spanien på trenddruvan Mencia. Nyanserad, 
fruktig smak med fatkaraktär, inslag av mörka bär, plommon, kakao, örter, lakrits och vanilj. 
(Beställningsvara)

2014 Domaine des Pasquiers Plan de Dieu Nr 2298
Frankrike , Côtes-du-Rhône-Villages  119:- 
Varmt kryddigt  ekologiskt Grenache baserat vin från södra Rhone med inslag av hallon, 
plommon,och färska örter. 

2016 Kleine Zalze Vineyard Selection Cabernet Sauvignon  Nr 12019
Sydafrika, Western Cape,Stellenbosch  139:- 
Vineyard Selection produceras med druvor från egendomen och håller alltid hög kvalitet. 
Smaken är nyanserad med fatkaraktär, inslag av svarta vinbär, plommon, choklad, mynta och 
ka� e. (Beställningsvara)

2016 Brancaia Tre (nr 75501) 
Italien, Chianti Classico 139 kr
En trevlig modern Chianti Classico med nyanserad, kryddig smak med fatkaraktär, inslag av 
körsbär och svarta vinbär. Firma Brancaia i Castellina går från klarhet till klarhet.
Classico betyder i Italien den inre och o� a bästa zonen i ett vinområde.

2016 Musella Valpolicella Superiore (nr 2393) 
Italien , Valpolicella 129 kr
Detta vin som  nyligen fått tre glasutmärkelse i ansedda Gambero Rosso är en lättgillad Valpo-
licella utan hjälp av torkade druvor. Smaken är nyanserad, kryddig , inslag av torkade körsbär 
och vanilj. 

2016 Fontanafredda Ebbio Langhe Nebbiolo (nr22300)  
Italien, Piemonte 119 kr
Klassiska vingården Fontanfredda i Piemonte producerar konstant pålitliga viner till bra priser. 
Denna Nebbiolo Langhe har kryddig smak med fatkaraktär, inslag av körsbär och jordgubbar.

2016 Domaine de Verquière (2179)
Frankrike, Côtes du Rhône, Rasteau  147 kr
Familje� rman Domaine de Verquière presenterar ett mycket trevligt grenache dominerat vin 
med viss elegans.  Druvblandningen 70%  grenache och 30% syrah ger en kryddig, fruktig, 
nyanserad smak med inslag av fat, plommon, peppar och röda bär. 
    
2016 La Bastide Blanche (2262)
Frankrike, Provence, Bandol  189 kr
Bandol är ett vinområde vid Medelhavet, strax öster om Marseille. De 
röda vinerna domineras av druvan mourvedre som jag personli-
gen � nner mycket  spännande. Detta ekologiskt odlade vin har 
en mycket typisk karaktär av mörka bär, rosmarin och laven-
del. Från lagring på fat tillkommer inslag av ka� e och choklad. 
Druvblandning: 70% mourvèdre, 25% grenache, 3% cinsault 
och 2% carignan.

2017 Kloof Street Rouge  Nr 75332
Sydafrika , Western Cape , Swartland   139:-
Kultproducenten Mullineux producerar en rad av spänn-
ande viner med druvor  från gamla stockar hämtade från 
olika terroirer ( bl.a granit, ski� er) i nyupptäckta Swart-
land. Ett spännande syrah dominerat vin , generöst fruk-
tigt med undertoner av rosor, kryddor och mineralitet. En 
personlig favorit. (Beställningsvara)

VIN
tipset

Fet � sk utan
miljögifter skyddar 
mot typ 2-diabetes

Om den feta � sken, exempelvis lax och strömming, vi äter vore fri från miljö-
gi� er skulle den minska vår risk att utveckla typ 2-diabetes. Tyvärr så visar en 
studie som forskare på Chalmers gjort att miljögi� erna har motsatt e� ekt och 
tar bort den skyddse� ekten. Förhoppningsvis kan vidare studier i ämnet räta 
ut många frågetecken kring mat och hälsa i framtiden.  

Håll vätske-
balansen
vid träning
Nestlé lanserar nu två olika sportdryc-
ker under varumärket Resorb, Resorb 
Recharge och Resorb Active. Resorb 
Recharge är laddad med C-vitamin och 
magnesium och Resorb active med mag-
nesium och niacin. Båda är färdigblan-
dade och tillför salter och vätska som 
behövs för att återställa vätskebalansen 
under eller e� er träning. Dryckerna har 
även lågt kalori-och sockerinnehåll. 

Älskad men
missuppfattad

En av fyra svenskar tror att mjölkchoklad ska förvaras i kylskåp för ökad hållbarhet. 
Men risken är då stor att chokladen drar åt sig av matlukt. Kakaosmöret är dessutom 
känsligt för temperaturskillnaderna och trivs bäst i en temperatur på 20 grader.

Källa:Fazer


