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Söndags vinexpert
Oerhört exklusiva van Winkle går under klubban 9–11 april. Komplext 
med djup, skärpa och en smakrikedom utöver det vanliga. Säljs i en 
serie om fem – tio, 12, 15, 20 och 23 år. Men. Utgångspriset är  

40 000 kronor. Läs mer på www.bukowskis.com/sv/systembolaget

Namn: Pouilly-fumé Les deux 
cailloux. Systembolagsnr: 
2227. Kommer från: Loire-
dalen, Frankrike. Producent: 

Fournier. Druvor: Savignon blanc. Pris: 159 kr. 
Alkoholhalt: 12,5%. Serveringstemperatur: 
8–10 grader.
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Antligen april och nu är det vår. 
Det bara bestämmer vi, tyck-
er jag. Och när våren kom-
mer blir jag väldigt sugen på 

lite lättare viner med inbyggt ljus, kris-
pighet och klorofyll. Pouilly-fumé les 
deux cailloux är ett sånt vin och känns 
alldeles rätt just nu.

En sniff i glaset och vi hittar de där 
aromatiska markörerna som är så  
typiska för sauvignon blanc: 
svartvinbärsblad och krusbär. 
Men även inslag av gröna äpp-
len, örter och citrus. Vinet bör-
jar lite blygt i munnen, men sen 
växer det på ett aptitretande sätt. 
Mineraler ger sig till känna och 
här finns också en rökig liten slö-
ja som gett vinet dess namn – fu-
mé, som betyder just rökt. Efter-
smaken rundas av i en småfet 
rondör med en fin syrlighet.

Här gäller det att matcha vinets 
gröna stråk och friska karaktär. 
Till det här vill jag äta ugnsbakad 
lax med antingen en örtcrème 
och kokt potatis, eller en vitvins-
sås och lättkokta sockerärtor. 

Nu går vi mot 
ljusare viner

STRAM OCH SNYGG!  
Castell del remei, nr 77533,  
119 kronor. Snustorr och oerhört 
uppfriskande cava. Rent, stramt och 
snyggt med toner av äpple, citrus, 
örter, färsk formfranska och ett bra 
klipp i syran. Gärna som en härlig 
aperitif.

ETT VIN FÖR EN GAUCHO. Piedra 
negra, nr 6396, 119 kronor.
Näst efter fotboll är Argentinas 
nationalsport kött. De har så klart 
vinerna till, här gjort på malbec och 
cabernet sauvignon. Maffig, visst, 
men med en elegant fräschör. Till en 
riktigt fin biff.

SPONTANSURIS. Mikkeller spontan-
cassis, nr 1692, 60 kronor.
For helvede – svartvinbärssuröl 
med ett syrligt grepp som får det att 
sjunga i gommen! Här finns också 
lingon, tranbär och kryddor. Prova 
som fördrink i stället för ett mous-
serande vin.

LÄTTVIKTARE. Till det 
här lättare vinet passar 

det utmärkt med en 
ugnsbakad lax.
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Lyxig, lyxigare – van Winkle!

BESTÄLLNINGS- 
SORTIMENTET


