
Klubb
Månadens paket kommer som vanligt att innehålla några

förslag och recept på maträtter.
Vi kommer även att diskutera några av grundsmakerna och deras 

inverkan på vinet.
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Alternativ 1

Lagring: ca 3 år vid jämn temperartur och
ca 19oC ju kallare ner till 12oC ju längre
går vinet att lagra



Domaine
Nicolas Maillet

Borgogne Aligoté

Å åÅrgång

2007

Druva

Aligoté

Vinet

Från gamla vinstockar, 60 år, skördas manuellt.

Vi ä i i fö bli k l i k

Sötma   Fyllighet Fruktsyra

På ä tt bli Vinet är mitt uppe i processen för att bli ekologiskt 
certifierat.

Jorden

Kalkhaltig lera.    

Jorden brukas i stor utsträckning för hand och endast 
naturlig gödsel användes. Från och med skörden 
2009 får det anges på etiketten att vinet 

På väg att bli
EKOLOGISKT ODLAT

g p

uppfyller kraven för ekologisk certifiering. Från och 
med skörden 2010 kommer vinet att vara ekologiskt 
certifierat.

Karaktär

Aromen är frisk med en komplex aningen ekig 
karaktär (trots att vinet inte är eklagrat). Smaken är 
t h hä li t f i k d it h ä liktorr och härligt frisk med citrus och är liksom aromen 
härligt komplex och riklig.

Mat

Fisk, skaldjur och ljust kött

Lagring

Vinet utvecklas ca 2 år från tillverkningsåret och

kan lagras ytterligare ca 2 år beroende påkan lagras ytterligare ca 2 år beroende på 
lagringstemperatur. Ju varmare ju kortare tid.

Ca 19 grader är inget problem men ju närmre 12 ju 
bättre.



Lagring: ca 1år vid jämn temperartur och ca 19oC ju 
k ll till 12oC j lä å i t tt lkallare ner till 12oC ju längre går vinet att lagra.



Lagringg g
Vinet utvecklas ca 5 år från tillverkningsåret och     
kan lagras ytterligare ca 3 år beroende på  
lagringstemperatur. Ju varmare ju kortare tid.
Ca 19 grader är inget problem men ju närmre 12 ju   
bättre.



Hugo Casanova
Maule
hil

Merlot

Chile
Årgång 2008  (Kan lagras  ca 4 år)
Druva: Merlot
Vinet: Vinet är lagrat under 4 månader i franska ekfat
Jorden: Vinet är odlat í Maule som är beläget söder om

Fyllighet 

Jorden: Vinet är odlat í Maule som är beläget söder om 
huvudstaden Santiago. I denna del av Chile har man 
lyckats särskilt väl med framställning av komplexa 
viner på Merlot, Carmenère och cabernet 
Sauvignon. Eliseo Casanova kom från Italien och 
planterade familjens första vingård i Chile år 1898

Karaktär: Ett mörkt och komplext vin med balanserad

Strävhet 

Fruktsyra

Karaktär: Ett mörkt och komplext vin med balanserad 
syra och mjuka tanniner. 
Den fruktiga aromen har toner av plommon, gräs, 
ceder och lakrits

Mat: Vilt, lamm, nötkött, gås och     
charkuterier 
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Hugo Casanova
Maule
hil

Carménère reserva

Chile
Årgång 2007  (Kan lagras  ca 6 år)
Druva: Carménère
Vinet: Vinet är lagrat under 10 månader i franska ekfat
Jorden: Vinet är odlat í Maule som är beläget söder om

Fyllighet 

Jorden: Vinet är odlat í Maule som är beläget söder om 
huvudstaden Santiago. I denna del av Chile har man 
lyckats särskilt väl med framställning av komplexa 
viner på Merlot, Carmenère och Cabernet 
Sauvignon. Eliseo Casanova kom från Italien och 
planterade familjens första vingård i Chile år 1898

Karaktär: Ett mörkt och komplext vin med balanserad

Strävhet 

Fruktsyra

Karaktär: Ett mörkt och komplext vin med balanserad 
syra och mjuka tanniner. 
Aromen har toner av björnbär, peppar och torkad 
frukt som kompletteras av en balanserad ekighet och 
en rökig ton.

Mat: Vilt, nötkött, och charkuterier 
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