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Nye vine på lager
I det seneste Nyhedsbrev glemte vi nogle Nyheder.
De kommer så her, plus nogle anbefalinger til vine der går godt sammen med traditionel
dansk julemad
Nyheder fra Sicilien:
Flaskens og etikettens udseende er jo underordnet, når blot vinen falder i ens smag,
men helt uden betydning for om en vin sælger eller ej har det dog ikke.
Når begge dele går op i en højere enhed, flaske og etikette tager sig godt ud og vinen
smager fremragende, så har vi en sællert.
Vi tror selv på at vore 2 nye vine fra Sicilien har potentiale til at blive sællerter, ligesom
vor OGNIQUATTRO "4" fra Abruzzo er blevet det.

Andrero 66 Botticelle Nero d´Avola dop
Link: http://alms.dk/shop/andrero-66-botticelle1144p.html
Drue : 100% Nero d'Avola
Lagring: 6 måneder på egetræsfade
Alkohol : 14,5 %
Farve: Intens rød med violette refleksioner
Næse: Skovfrugter, vanille og et strejf af Eucalyptus
Smag: Behagelig fyldig, efterfulgt af en frugtagtig note
Gastronomi: Kraftige retter, vildtretter og modnet ost
Serveringstemperatur 16-18 ° C

Andrero 88 Filari Perricone-Nero d´Avola igp
Link: http://alms.dk/shop/andrero-88-filari-1143p.html
Drue : Perricone 80% und Nero d’Avola 20%
Lagring: 12 måneder på egetræsfade
Alkohol : 14,5 %
Farve: Intens stærk farve
Næse: Frugtagtig og krydret
Smag: Behagelig og blød. Fyldig, efterfulgt af
velintegrerede tanniner.
Gastronomi: Til salte såvel som til
krydret mad såsom grillet kød, stegt, og til vildt
Serveringstemperatur 18 ° C

Link til alle vore vine fra Sicilien:
http://alms.dk/shop/sicilien-47c1.html

Vores anbefalinger af vine, som passer godt til traditionel dansk julemad
Traditionel dansk julemad kan give udfordringer i valget af vin. Det er ikke så meget anden, gåsen
eller flæskestegen der er problemet, men syren i rødkålen og den store mængde sukker kan være
svære at en matche vin til.
Rødkålen kan gøre vinens smag nærmest metalisk, så det er vigtigt at finde den rigtige vin ellers bliver
aftenen bare en skuffelse, rent vinmæssigt.
Generelt siges det at vine overvejende af grenache druen er et godt valg. Så er vi jo i Frankrig og
mere specifikt i det sydlige Rhone.
Vi missede Mortensaften, så vi har netop foretaget vor helt egen julemiddag test. Anden var dog
erstattet af et stegt andebryst, men ellers var tilbehøret det traditionelle.
4 vine havde vi udvalgt til testen.
- Christian Florances Cts du Rh. Villages
- Inès Cotes du Rhone Villages Visan
- Christian Cts du Rh. Villages Réserve
- Andrero 88 Filari Perricone-Nero d´Avola igp
Vi har andre vine, der kunne være kommet med i opløbet, bl.a. Amarone, men den ved vi kan klare
det. 4 vine at smage til en "julemiddag" var også rigeligt at holde styr på.
Her er så resultatet er vores bedømmelse:
Alle vine kunne klare det, men skulle vi rangordne dem efter hvordan de klarede sig til vores lille
"julemiddag", så bliver det sådan her, men det var tæt løb.
Resultatet ses på næste side.

Nr 1. 1429 Andrero
88 Filari PerriconeNero d´Avola igp

Nr 2. 43403 Inès
Cotes du Rhone
Villages Visan

Nr 3. 4487
Christian Cts du Rh.
Villages Réserve

Nr 4. 4486 Christian
Florances Cts du
Rh. Villages

Desværre er der kun 9 flasker tilbage af Inès, men flere er på vej.
De 3 andre har vi rigeligt af.
Det var Nyhederne for denne gang. Vi vender tilbage med åbningstider omkring jul
og nytår midt i december, ellers check vor hjemmeside for aktuelle åbningstider.
Vi har stadig masser af gode tilbud, se her :
Link: http://alms.dk/shop/specielle-tilbud-58c1.html
Derudover fylder vi konstant kurvene op med gode tilbud.
Indholdet kan ikke ses på vores WEB side, så det er ”først til mølle princippet”
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