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VIP Spritz Aperitivo Ready to drink 
Italien 
VIP Spritz er italiensk ready to drink med lav alkoholprocent. Den er produceret i Italien på bais af 
mousserende vin. VIP Spritz er let perlende og har en utrolig flot og attraktiv rød farve med delikat 
duft samt lækker og forfriskende smag med noter af appelsinskal, urter og citrusfrugt. Det er en 
frisk og læskende drik, der er helt fantastisk som aperitif eller som tørstslukker på terrassen i gode 
venners lag. Den bør serveres afkølet - evt. med isterninger - og skal drikkes ung og frisk. 
 
Maravedi Chardonnay/Airen Organic Castile-La Mancha 
Spanien 
Denne vin kommer fra Bodegas Fontana, som er et familiefirma med stolte traditioner og over 30 
års erfaring i vinbranchen. Bodegas Fontana, der er i Cantarero Morales-familiens eje, ligger ca. 
100 km sydøst for Madrid i Spanien og råder over 500 hektar vinmarker i Cuenca-provinsen i 
Castile-La Mancha-regionen i det centrale Spanien. Maravedi er navnet på en gammel spansk 
mønt, og navnet er valgt til denne vinserie for at symbolisere værdien i at bevare de smukke 
slægtsvingårde i det spanske højland, der dyrker druer på organisk og bæredygtig vis. Maravedi er 
en hyldest til disse vingårde og deres lækre organiske vine. Denne vin er produceret af druerne 
Chardonnay og Airen, der er organisk dyrket i Castile i det centrale Spanien. Vinen har 
udelukkende været lagret på ståltanke for at bibeholde så megen frugt som muligt. Det er en 
elegant hvidvin med gylden farve, intens frugtduft med mineralske noter, mellemfyldig, rund og 
saftig frugtsmag med god koncentration, frisk syre samt en blid og behagelig eftersmag. Denne 
harmoniske og velafbalancerede hvidvin er særdeles velegnet som aperitif samt til fisk, pasta og 
fjerkræ. Det er en vin, der skal serveres afkølet og bør drikkes forholdsvis ung. 
 
Vier Jahreszeiten Dürkheimer Steinberg Riesling Kabinett Trocken Pfalz 
Tyskland 
Tag dig ”tid til at nyde vin". Det er Vier Jahreszeitens motto, og det vinmagerne stræber efter at 
gøre hver dag året rundt. Siden 1900 har mange dedikerede, entusiastiske og inspirerende 
mennesker stået bag brandet Vier Jahreszeiten, og de garanterer alle for den fremragende kvalitet. 
De mange priser, som Vier Jahreszeiten vinder for deres vine år efter år, bekræfter i høj grad 
deres gode omdømme og konstante engagement i vin. Hemmeligheden bag Vier Jahreszeitens 
succesfulde vine er, at deres tilgang til tingene altid er med kvalitet for øje. Deres vinbønder har 
stor disciplin, når de arbejder i vinmarkerne, deres druehøst bliver strengt kontrolleret, og de 
bruger den mest moderne teknik i kælderen. Deres vinmager og hans team er meget pålidelige og 
har stor erfaring og know-how. Alt dette tilsammen sikrer den største nydelse i hver eneste dråbe 
af deres vine. Nyd mangfoldigheden i Vier Jahreszeitens vine og tag dig ”tid til at nyde vin”. Denne 
vin er en ”Qualitätswein mit Prädikat“ (kvalitetsvin med prædikat), hvilket er den kategori, der 
omfatter alle Tysklands fineste vine. De inddeles i seks prædikater, hvilket er angivet på etiketten. 
De seks prædikater er: Kabinett, Spätlese, Auslese, Beerenauslese, Eiswein og 
Trokenbeerenauslese. Kabinett er en fin og sædvanligvis let vin fremstillet af fuldmodne druer og 
som regel den mest tørre af prædikatsvinene. Det er en udmærket vin både til eller udenfor 
måltiderne. Denne Kabinett Trocken er produceret af 100% Riesling-druer, der er dyrket i Pfalz-
området i Tyskland. Det er en ung og elegant hvidvin med flot klar farve, skøn duft af modne 
frugter, delikat, frisk og kraftig smag med tilpas syre samt en blid og behagelig eftersmag. Denne 
velafbalancerede hvidvin er særdeles velegnet som aperitif, til fisk og skaldyr samt fjerkræ og 
pastaretter. Vinen skal serveres afkølet og bør drikkes, mens den er ung og frisk.  
Vier Jahreszeiten har bl.a. vundet flg. priser: 

 Bundesherenpreis ved DLG-Bundesweinprämierung 2016  

 Best Producer Germany ved Mundus Vini 2016 

 2. plads ved DLG-Bundesweinprämierung 2016 Top 100 Die besten Weinerzeuger 
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Santa Rita Rosé Central Valley 
Chile 
Santa Rita er en af de vigtigste og ældste vinproducenter i det sydamerikanske land; et symbol på 
tradition, storhed og chilensk vinkvalitet. Santa Ritas vine er skabt på baggrund af Chiles gamle 
traditioner for vinfremstilling tillige med landets fremragende naturskabte forhold. Chile har alt, 
hvad der skal til for at fremstille vine af høj kvalitet. Et helt perfekt klima, gode jordbundsforhold, et 
moderne produktionsanlæg og hos Santa Rita tillige nogle dygtige vinmagere med international 
erfaring. Denne rosévins smukke lyserøde farve virker straks fristende. Vinen er produceret af 
druerne Cabernet Sauvignon (85%) og Syrah (15%), der er dyrket i Central Valley i Chile. 
Gæringsprocessen foregår ved lav temperatur, og vinen tappes tidligt. Dette fremkalder en skøn, 
elegant og frugtduftende rosévin med en delikat duft samt en frisk og fornem smag. Velegnet til 
enhver lejlighed - om sommeren er det den perfekte terrasse- og grillvin. Vinen skal serveres 
afkølet og bør drikkes, mens den er ung og frisk. 
Denne vin i årgang 2016 har fået: 

 Double Gold ved Rosé Today 

 Santa Rita kåret til “Winery of the year” af Wines of Chile i 2016 

 Santa Rita er 10 gange kåret til “Winery of the year” af Wine & Spirits Magazine 

 Santa Rita kåret til “The World’s most admired wine brands” af Drinks International 

 Santa Rita kåret til "Ethical company of the year" i Drinks Business Green Awards 2015 
 
Maravedi Tempranillo/Syrah Organic Castile-La Mancha 
Spanien 
Denne vin kommer fra Bodegas Fontana, som er et familiefirma med stolte traditioner og over 30 
års erfaring i vinbranchen. Bodegas Fontana, der er i Cantarero Morales-familiens eje, ligger ca. 
100 km sydøst for Madrid i Spanien og råder over 500 hektar vinmarker i Cuenca-provinsen i 
Castile-La Mancha-regionen i det centrale Spanien. Maravedi er navnet på en gammel spansk 
mønt, og navnet er valgt til denne vinserie for at symbolisere værdien i at bevare de smukke 
slægtsvingårde i det spanske højland, der dyrker druer på organisk og bæredygtig vis. Maravedi er 
en hyldest til disse vingårde og deres lækre organiske vine. Denne vin er produceret af druerne 
Tempranillo og Syrah, der er organisk dyrket i Castile i det centrale Spanien. Vinen har 
udelukkende været lagret på ståltanke for at bibeholde så megen frugt som muligt. Det er en skøn 
vin med smuk dybrød farve med et rubinrødt skær, intens duft af røde frugter og brombær med et 
let strejf af krydderier og peber, mellemfyldig, rund og saftig frugtsmag med fine tanniner samt en 
lang og frisk eftersmag. Denne harmoniske og velafbalancerede vin er særdeles velegnet til de 
fleste kød-, grill- og pastaretter samt spansk tapas og buffet. Det er en vin, der bør drikkes 
forholdsvis ung. 
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Quinta de Ramozeiros Tinto Douro D.O.C. 
Portugal 
Quinta de Ramozeiros er beliggende i Vacalar, Armamar på en smuk bakke blandt andre bakker 
og dale i Douro-regionen - ikke langt fra Dourofloden, som kan ses fra vingården. De lokale mener, 
at ordet Ramozeiros er blevet en populær betegnelse for de tørre, gamle grene på vinstokkene, 
der skæres af. Derfor er det sådan en, der er vist på etiketten. Quinta de Ramozeiros og deres 
engagerede, fokuserede og dygtige medarbejdere forstår at få det bedste ud af de vidunderlige 
naturlige forhold, jordbunden, det perfekte terroir, klimaet, solen og det store udvalg af druer. 
Denne vin er produceret af druerne Touriga Franca (40%), Touriga Nacional (30%), Tinta Barroca 
(10%), Tinta Roriz (10%) og Sousão (10%). Alle druerne er dyrket på vingårdens egne vinmarker i 
Douro-området i Portugal. Vinen har været lagret på franske og amerikanske egetræsfade i 12 
måneder. Det er en fantastisk rødvin med dyb rubinrød farve, frisk og intens duft, elegant smag 
med god fylde og et tilpas syreindhold samt en lang og silkeblød eftersmag. Denne harmoniske og 
velafbalancerede vin er særdeles velegnet til svinekød, vildt, pastaretter, lette oksekødsretter samt 
ikke for kraftige oste. Vinen kan med velbehag drikkes nu, men den har samtidig et godt 
henlægningspotentiale. 
 
Nero Marone Primitivo di Salento Puglia 
Italien 
Denne vin kommer fra Puglia-regionen, som udgør Italiens "hæl". Vinen er produceret af 100% 
Primitivo-druer. Det er en flot og letdrikkelig rødvin med mørk og dyb rubinrød farve, delikat duft af 
røde bær og urter, fyldig frugtsmag med noter af kanel og skovbær samt et strejf af sort peber, 
bløde tanniner samt en lang og behagelig eftersmag. Denne harmoniske og velafbalancerede 
rødvin er særdeles velegnet til okse- og kalvekød, pizza, middelhavsretter samt ikke for milde oste.  
Det er ikke en vin, der er produceret med henlægning for øje, så den er bedst, når den nydes 
forholdsvis ung. 
 
Villa Puccini Governo All’Uso Toscano Toscana I.G.T. 
Italien 
Governo er navnet på en usædvanlig teknik, der i dag bruges en smule i Chianti. Man lægger 5-10 
procent udvalgte druer ud på måtter, og når de er halvtørre, og sukkeret i dem er koncentreret, 
presser man dem og kommer mosten i den øvrige vin. Herved sker der en fornyet gæring. Vinens 
farve bliver dybere, der kommer mindre syre og mere aroma, alkohol og glycerol samt mere krop 
og en let perle. Denne vin er hovedsageligt produceret af druerne Sangiovese (80%) samt 
Ciliegiolo og Cabernet Sauvignon, der alle er dyrket i Toscana-området i Italien. Vinen har 
udelukkende været lagret på ståltanke for at bibeholde så megen frugt som muligt. Det er en flot 
rødvin med intens rubinrød farve, delikat duft af kirsebær og hindbær, intens og velafbalanceret 
smag af røde frugter, silkebløde tanniner samt en lang og behagelig eftersmag. Denne harmoniske 
vin er særdeles velegnet til både lyst og mørkt kød, pasta- og grillretter samt oste. Det er en vin, 
der ikke er lavet med henlægning for øje, så den bør drikkes forholdsvis ung. 
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Ch. Tour Prignac Médoc Cru Bourgeois Slotsaftappet Bordeaux 
Frankrig 
Château Tour Prignac råder over et areal på 233 hektar, hvoraf ca. 123 hektar er udlagt som 
vinmarker. Slottet er beliggende øst for Lesparre i kommunen Prignac-en-Médoc og ejes i dag af 
fire brødre med efternavnet Castel. Det er i dag Pierre Castel, der leder slottet samt Frankrigs 
største vinfirma, Castel Frères. Vinstokkene er nøje udvalgte for at være bedst tilpasset til 
jordbundens beskaffenhed. Denne vin er produceret af druerne Merlot (56%) og Cabernet 
Sauvignon (44%) og og har været lagret på egetræsfade. Det er en utrolig flot vin med stor finesse 
og smidighed. Det er afgjort en af Médocs største og mest kendte vine - kendt for sin stabile 
kvalitet. Den har en intens rubinrød farve, fornem duft af røde og sorte frugter med noter af egetræ, 
fyldig og frugtig let krydret smag med noter af vanilje, silkebløde tanniner samt en lang og 
behagelig eftersmag. Vinen er særdeles velegnet til sammenkogte retter, lam, oksekød, vildt og 
modne oste. Den kan med velbehag nydes nu, men har samtidig et fint henlægningspotentiale. 
 
Rozès Infanta Isabel 10 års port - 50 cl - Douro 
Portugal 
Rozès blev grundlagt i 1855 i Bordeaux af M. Ostende Rozès. Få år senere begyndte handlen med 
portvin, en succes man i dag kan takke sønnen Edmond Rozès for. I 1938 etablerede Rozès sig i 
Vila Nova de Gaia, og på dette tidspunkt var firmaet allerede kendt for meget fin kvalitet af portvin. 
Aktiviteterne blev standset under 2. Verdenskrig, men blev genoptaget i 1959. Indtil 1974 fortsatte 
firmaet som et familieforetagende, hvorefter det blev solgt til Pedro Domecq S.A. - Luxemburg. I 
1977 blev firmaet overtaget af Moet Hennesy S.A., og i 1999 blev Rozès Port overtaget af 
champagnefirmaet Vranken Monopole/Pommery. Denne 10 års portvin fra Rozès stammer fra et 
afgrænset område nær Dourofloden. Vinen kan karakteriseres som en let sødlig portvin med en 
særdeles delikat duft. Farven er gylden, og vinen er i perfekt harmoni. Særdeles velegnet til 
chokolade desserter, kirsebær samt tørret frugt. 

 5 stjerner på www.vinavisen.dk 

 6 stjerner af Erik Mortensen, Kup på vinhylden 

 92 point (Virkelig god) på www.vinbladet.dk 

 Fundvin og 4 stjerner i Vinbladet 
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Quinta do Pégo Late Bottled Vintage Unfiltered Douro 2013 
Portugal 
Quinta do Pégo er en vingård, der ligger på vejen fra Regua til Pinhao - ca. 3 km før Pinhao på 
højre side - i Dourodalen i Portugal. Den ligger 138 m over Douroflodens vandoverflade, og 
vinmarkerne ligger op til 350 m over Douroflodens vandoverflade. Det er uden tvivl én af de 
smukkest beliggende quintaer i Dourodalen. Siden januar 2000 har 50% af Quinta do Pégo været 
ejet af AMKA, og siden september 2003 har Quinta do Pégo været 100% ejet af AMKA. Gården 
råder over ca. 33 hektar jord, hvoraf ca. 30 hektar er beplantet. Jorden er klassificeret i gruppe A, 
som er den absolut bedste gruppe. Quinta do Pégo-projektet indebærer - udover naturligvis 
produktion af nogle af de fineste og bedste portvine - en total renovering af de gamle bygninger 
samt opførelse af en række gæsteboliger på gården. Efter denne totale renovering åbnede 
vingården Quinta do Pégo i foråret 2009 i en helt ny form med hotel. Quinta do Pégo er en af de 
flotteste quintaer i Dourodalen - og Hotel Rural Quinta do Pégo er bestemt et besøg værd. Som 
kompromis mellem vintage port og fadport sælges Late Bottled Vintage, som er en vin fra et godt 
år, der lagres ublandet på fad. I stedet for at blive tappet efter to år, skal man lovmæssigt vente til 
portvinen er mellem 4-6 år. Denne vin har været lagret 4 år, inden den er tappet. Der er 
hovedsageligt brugt druerne Touriga Nacional, Touriga Franca, Tinta Roriz, Tinto Cão og Sousão 
til denne portvin, og alle druerne er dyrket på Quinta do Pégos A-klassificerede vinmarker i 
Dourodalen i Portugal. Det er en elegant portvin udover det sædvanlige med dybrød farve samt 
frisk og delikat duft med god intensitet. Det er en helt igennem velstruktureret portvin med fyldig og 
frisk frugtsmag med noter af bær og andre frugter samt silkebløde, men samtidig kraftige tanniner, 
og sidst men ikke mindst, en utrolig behagelig og vedvarende eftersmag. Det er en smag, som 
absolut kan måle sig med mange vintage portvine. Denne portvin kan drikkes nu, hvis man ønsker 
en ung, koncentreret og meget frugtig smag. Hvis man derimod foretrækker en mere moden og 
blød portvin, bør man nok vente et par år med at drikke den - og så skal man huske at dekantering 
er nødvendig for at undgå det naturlige depôt, der opstår fordi vinen er ufiltreret (ligesom Vintage 
Port). Det er én af grundene til, at man har opnået denne høje kvalitet. Denne portvin er perfekt 
som en ”efter-måltidet-drink”, men er samtidig særdeles velegnet til f.eks. chokolade, desserter, 
kandiserede frugter og stort set alle oste. 

 Sølv ved Mundus Vini 
For yderligere oplysninger besøg www.quintadopego.com 
 


