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Snuvade på SM-tecknet trots starkt lag 
SM i spansk vinskunskap gick av stapeln i veckan och jag del-
tog för lag Sommeliererna. Trots att Vinotekets mycket 
Spanienkunniga sommelier Daniel Sandvall ingick i laget, 
gick vi ändå bet på förstaplatsen. 
Vin och vinkunskap kan vara svårt även om man pluggar 
och tränar flitigt. Men vin kan också vara mycket lätt. Gott 
eller inte? Egentligen är det inte krångligare än så. Det kan 
alla ha en åsikt om även om man inte kan ett dyft om vin. 

Inget av veckans viner kommer från just Spanien, men väl 
från länder där spanska talas. Detta då jag har tränat på 
spanska viner så det räcker för ett tag. Men de återkommer, 
för bra vin kan de göra.

4 SMAKFULLA VINTIPS – ”HÄR KRÄVS EN EXKLUSIV GOM” 

Canepa Famiglia
Chile, Valle Central
Nr: 6874  
Pris: 79:-
Om: Ibland hittar man vi-
ner under hundralappen 
som är förvånansvärt bra. 
Speciellt viner från Chile 
har tendens att vara lite 
billigare då förutsättning-
arna för att producera bra 
viner till låg kostnad är 
perfekta på många stäl-
len. Här bjuds vi på en 
saftig Cabernet Sauvig-
non som passar alla som 
vill ha ett rött vin utan 
konstigheter. Några pro-
cent andra druvor är ock-
så iblandade för att ba-
lansera 
upp. Mjukt, 
lent, oekat, 
fruktigt 
som pas-
sar att 
dricka 
som det är 
eller till 
pasta med 
köttbullar 
och ket-
chup.

Susana Balbo Torrontés
Argentina, Uco Valley
Nr: 92444   
Pris: 159:-
Om: Ekfatslagrad Torron-
tés hör inte till vanlighe-
terna och det är för att 
kombon inte självklar. 
Druvan Torrontés är 
blommig, doftar mycket 
och brukar hamna i enkla-
re viner. Ny fransk ek är 
vråldyrt och ger en ros-
tad, rökig karaktär åt vi-
nerna. Här har man lyck-
ats få ihop de bägge till 
ett intressant och kom-
plext vin. Kyl väl och ser-
vera till kryddigare mat 
som doftar och smakar 
mycket. 
Exempel-
vis från 
det indis-
ka eller 
thailänd-
ska köket.

Susana Balbo Brioso
Argentina, Mendoza
Nr: 91631   
Pris: 249:-
Om: Vinmakaren Susana 
Balbo har inte jättemånga 
viner i sitt sortiment då 
det är en relativt liten 
producent. Flaggskeppet 
Brioso är gjort på Caber-
net Sauvignon, Cabernet 
Franc, Malbec och en 
gnutta Petit Verdot. 
Handplockade druvor, 
mycket kärlek i produk-
tionen, 15 månaders lag-
ring i nya franska ekfat. 
Detta vin borde kosta 
mycket mer, men vin från 
Argentina är förhållande-
vis billiga. Går 
fint att dricka 
nu, men kom-
mer utvecklas i 
vinkylen. 
Mycket ka-
raktär i vi-
net behö-
ver mat 
som möter 
upp som 
mustiga, 
smakrika 
grytor.

Apple Cart Dry Hopped Cider 
(alkoholfritt)
Saku Brewery
Nr: 11955   
Pris: 13,90 (330 ml)
Om: Vad ska man säga om 
det här då? Annorlunda är 
ett bra ord. Ett alkohol-
fritt alternativ som tänker 
lite utanför boxen. Det är 
en cider med 69g/l sock-
er men ändå inte bara 
sötsliskig för den har in-
slag av tallbarr och karde-
mumma tillsammans 
med äpplen, apelsin och 
honung. Att dricka den till 
mat kräver en mycket ex-
klusiv gom, men om Amir 
bjuder på lite Estrella Äp-
pelpajchips så 
kanske denna 
cider passar 
som hand-
sken? Prova!

Sommelier, Frankgruppen

PATRIC ANDERSON

DonkenMeals

VÄLJ KÖTT, KYCKLING ELLER VEGO

Chicken McFeast Jr
& Co

Dubbel Cheese
& Co

McBean
& Co

Välkommen in till McDonald’s Västerås!

Pariton viikko:
Fagersta ICA Fontänen pihalla 
torstaisin klo 10.00-16.00
Surahammar tori 
perjantaisin klo 10.00-15.30
Parillinen viikko:
Hofors tori 
torstaisin klo 10.00-15.30
Hallstahammar tori HUOMIO! 
perjantaisin klo 10.00-15.00

SUOMI-DELIKATESS AUTON TORIAIKATAULUT:

Meillä on terveysviranomaisten hyväksymät KYLMÄauto ja -vaunu 

TERVETULOA OSTOKSILLE!
Meiltä löytyy: makkarat, piirakat, ruisleivät, keksit, korput, 

makeiset, Suomi t-paidat, -lippikset ja -pipot jne

SUOMI
DELIKATESS

i HEDEMORA

Åsgatan 45, Hedemora

Marjaana 070-482 50 08
Leif 073-640 83 38

Aukioloajat: 
ma-ke 10-16, la 10-14

Facebookissa meidät löydät:
Suomi Delikatess

För mer info, kontakta oss på telefon 021–17 77 77 
eller mejla info@malardalensfrukt.se. 

Se också vår hemsida www.malardalensfrukt.se
Besök oss gärna (ring innan) Signalistgatan 3 (Hässlö).

Handla i vår Webshop - en komplett livsmedelsgrossist nära dig.

Mälardalens Frukt & Grönt 
presenterar Webshop för 
företag, organisationer och föreningar. 

Handla enklare och säkrare med mindre jobb till lägre kostnad. 

Vi är leverantören till era före-
tagsfrukostar och luncher, kun-
devent, frukt, catering, fester, 
kick-off m. m.

Eller organisation & fören-
ing när ni arrangerar cuper och 
andra event. 

Vårt erbjudande till er: Du kö-
per enkelt via vår webb-shop, du 
ser vårt sortiment, våra priser, 
kampanjer och extrapriser.

Vi plockar er order och levere-
rar varorna den dag ni bestämt 
och dit du vill ha leveransen.

Inga kostnader tillkommer för 
plock och transport.

De fördelar du får är:
Trygghet – Ni kan göra en säker 

beställning, ni vet vad ni får, när 
det kommer och vad det kostar.

Service – Beställningen levere-
ras komplett till er leveransad-
ress. Vi har full service sju dagar 
i veckan.

Förenklar - Vi gör hela jobbet åt 
er, från plockning till leverans.

Säkert – Inga kontanter hante-
ras, allt dokumenteras via följese-
del och faktura.

Vi sänker era kostnader och inga 
avgifter tillkommer.

Du beställer, tar emot och be-
talar fakturan. Vi levererar och 
fakturerar.

”Av egen erfarenhet vet jag hur mycket 
jobb som går åt när t ex en cup ska ge-
nomföras. Det tar tid att åka till butiker 
och själv frakta på plats (butikens hem-
sändning och plock kostar) och det blir ett 
omfattande arbete med pengar som ska 
redovisas. 
Mälardalens Frukt & Grönts service att 
sälja via webshop, leverera en komplett 
leverans och dessutom kunna lämna till-
baka oskadade produkter och få full er-
sättning är en service som verkligen skul-
le förenklat mitt arbete som ”GurkaPucks 
General”. När det dessutom kan ske utan 
att några extra kostnader tillkommer för 
plockning och hemköring 
är det riktigt bra.”

Roger Johansson, Gurka Pucken 
VIK Hockey, pojkar -97 och -98


