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Bordeaux -provning 13 

december  

Tisdagen den 13 december kl. 18.30 på 
adressen Åbackavägen 1, Kyrkslätt (i 
Engblom&co:s utrymmen i Munkkulla 
invid stamväg 51 mitt mot K-rauta) 
håller vi nästa vinprovning. 
 

Vi avslutar året festligt. Ämnet denna gång 
är det mytomspunna franska vindistriktet 
Bordeaux. 

Är vinerna från Bordeaux prisvärda? Får 
man gott Bordeauxvin för en billig peng? 
Hur klarar sig dyrare Bordeauxviner 
smakmässigt i konkurrensen? 

Missa inte chansen att klämma i dig goda 
rödviner från Bordeaux. Cabernet 
Sauvignon, Merlot och Cabernet Franc för 
hela slanten är vad som gäller på 
luciadagen. Vinprovningen leds av Johan 
Lindberg. 

Anmäl dig via länken i e-postmeddelandet 
du fått eller via länken på hemsidan, helst 
genast men allra senast 9.12. Kom ihåg att 
ta med sex glas, pengar och din 
tastevinskopa. 

 

Senaste vinprovning      

I november fick vi höra om 
vinodlingen i Nya Zeeland.  

Vinnare bland kvällens viner blev 
Old Coach Road Unoaked 
Chardonnay 2015 (Alko ca 
13€).  

Vinet uppskattades för sin friska 
mångfacetterade smak 
kompletterad med hög syra.  

 

 

Ny alkohollag på 

kommande, hur blir det 

med näthandeln?  

 

Regeringspropositionen för en ny 
alkohollag har presenterats. Vad förändras 
för oss vinvänner?  

Möjligen introduceras en ny kategori 
”matbutiksviner” med en alkoholhalt på 
tillåtna 5,5%. Dessa enkom för Finland 
tillverkade vinerna blir knappast några 
höjdare. 

Värre är att det enligt propositionstexten 
skall bli förbjudet att idka försäljning av vin 
till Finland från europeiska nätbutiker.  

Enligt preliminära uppgifter från 
hälsovårdsministeriet skulle detta dock inte 
vara fallet om transporten av vinerna sköts 
av ett oberoende transportföretag. 

Det verkar alltså som om utrymme för olika 
tolkningar lämnats öppet även i den nya 
lagen. 



Skall det alltså vara tillåtet att köpa viner 
från näthandel X, som sedan fraktar dem 
hem till dig med hjälp av t.ex. DHL eller 
UPS? 

Enligt tullens nuvarande tolkning är dessa 
transportföretag ”oberoende” och 
försäljningen är tillåten. 

Det är bara att hoppas att denna tolkning 
gäller även efter det att den nya lagen trätt 
i kraft. 

I annat fall begränsas nog sortimentet för 
oss vinvänner avsevärt.  

Alko hävdar visserligen att de levererar 
vilket vin som helst från hela världen. Det 
är dock inget reellt alternativ så länge som 
kostnaderna är på nuvarande nivå. 
Knappast skulle någon heller köpa potatis 
för tusen euro styck från ett statligt 
monopolbolag.  

Kroatiska Istrien är vald 

till Munskänkarnas 

”årets vinort” 2017 

Munskänkarna i 
Sverige väljer varje 
år ”årets vinort”. År 
2017 faller valet på 
Istrien, halvön i 
norra Kroatien. Vi 

uppmärksammar valet på vår vinprovning i 
februari. Vi återkommer med mera 
information senare.  

Vinprovningsschema 

för våren 2017 

Vinprovningsschemat för våren 2017 har 
publicerats på vår hemsida. Anteckna 
datum i din kalender. 
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