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Övriga nyheter

Mohawk unfiltered lager
summer edition
Den första juni lanseras ett nytt
öl på Systembolaget från ...

Benriach tänder torveldar
och börjar mälta igen
Många menar att maltwhiskyn
som tillverkades för 50 år
seda...

4 miljoner portioner mat –
1,2 miljoner glas vin
Smaka på Stockholm är
Sveriges största årligen
återkommande...

Dunn: Howell Mountain
Cabernet Sauvignon 2007 &
Domaine Jean Grivot 2009
Ett litet parti från Dunns
toppvin, Howell Mountain
Caberne...

Tips på vin inför midsommar
Vid midsommar dricker många
enligt tradition öl och snaps t...

Fuller's London Summer Ale
i en exklusiv lansering på
Systembolaget -
Den första juni lanseras
Fuller's London Summer Ale
som ...

Anrikt dalahotell ny medlem i
Svenska Spahotell
Åkerblads Hotell & Gästgiveri i
Tällberg har antagits som m...

Malibu Sunshine – solsken
på flaska
The Absolut Company
fortsätter att ta fram nya
spännande sm...

Nyheter för
whiskykonnässörer i juni
från The Maltman
Glasgowbaserade The
Maltman är en serie noggrant
utvald sin...

Carlsberg presenterar den
officiella EM-pizzan -
framtagen av årets vinnare i
Pizza-SM
Sex av tio svenskar väljer pizza
när de ser på fotboll på T...

Möjlighet till att prova en
äldre årgång av Vacquyeras
Perle de Rosée
För en månad sedan provade
vi på Livets Goda det
fantastisk...

Rånäs Slott prisbelönad för
Bästa Totalupplevelse
Rånäs Slott har fått
utmärkelsen ”Bästa
Totalupplevelse” i ...

Nils Oscar Bordsöl 2,7
procent
Nils Oscar Bordsöl är resultatet
av samarbetet mellan Patri...

Final i årets upplaga av
Hamburger-SM
Fredagen den 1 juni är du
välkommen till
Kungsträdgården fö...

Solsidan - nu som öl
Just namnet Solsidan får nog
många att tänka på Mickan,
Fre...

Eikendal Classique 2006 och
Pinotage 2011
Från Sydafrika kommer denna
välkända producent. Sedan
1981 ...

Snart dags för final i Islay-
limpics och Ardbeg Day
Under maj månad har Ardbeg
kommitténs medlemmar

Möjlighet till att prova en äldre
årgång av Vacquyeras Perle de
Rosée
Publicerad 2012-05-29 av Livets Goda

För en månad sedan provade vi på Livets Goda det fantastiska rosé vinet
Vacquyeras Perle de Rosée 2011 från producenten Montirius.

Ett vin som mycket väl kan vara ett
av de bästa rosévinerna för året
om vilken vi skrev:

"Färgen är svagt laxrosa med en
ung och lite knuten doft. Med lite
luftning öppnar den dock upp sig
ordentligt. Vinet har en fint
inbäddad syra och är stor och fyllig
på ett extremt balanserat vis. Unga
hallontoner i smaken som ger en
sensuell nästan krämig textur.
Syran ligger kvar i den långa
eftersmaken och det här kan nog
vara en av årets bästa roséer.
Fantastiskt gott. 89 poäng."

Idag berättar importören Franska
Kvalitetsviner att även 2009:an av
detta vin går att beställa som
privatimport för de som skulle vilja
sätta upp vinerna mot varandra.

Om 2009:an skriver importören:

"Fortfarande ungt, fräscht med mjuka syror, smultron, hallon, och mogna röda vinbär
i smaken. Passar lika bra som drink på altanen som till sommarmaten"

Vacquyeras Perle de Rosée 2009, Montirius, 139 kr/flaska, privatimport.

Kommentarer

Visar 0 kommentarer

blog comments powered by DISQUS

Senaste nytt: 2012-05-31 Av Christoffer Enquist

M. Marengo – Barolo i toppklass
Egendomen Marengo har tillhört familjen sedan 1899
och är nu inne på tredje generationens vinmakare.
Sedan fadern Marios bortgång 2001 är det nu sonen
Marco som med samma passion driver egendomen på
totalt 3.5 hektar. Till sin hjälp har han en av Piemontes
mest berömda önologer, Beppe Caviola. Trots den
extremt låga produktionen (15.000 flaskor/år) behöver
Marco inte ha några mindervärdeskomplex då vinerna
visar storhet.

Senaste nytt: 2012-05-31 Av Anders Gjörling

Chivas expanderar kraftigt
Chivas Brothers meddelar nu att de planerar
en expansion av sin maltwhiskyproduktion
med hela 25 procent under nästa år. Allt för
att klara den förväntande efterfrågan på
skotsk maltwhisky internationellt.

Dagens händelser

2012-05-31
Beställningssortimentet,
provning på Grappe för
journalister

2012-05-31
För Journalister - Tenuta
Sant’Antonio

2012-05-31
För bransch - Master Class
Calvados

Veckans Restaurang

The Edge

Bobo Bergström gjorde sin
grundutbildning i det militära
fö...

Platsannonser

Livets Goda söker säljare
Produktionsgruppen AB, med
kontor beläget strax invid
infar...

Primewinebar, en av få
vinbarer i Sverige, söker ny
medarbetare.
Med ett perfekt läge på
Östermalmstorg så blir
Primewinebar...

Nigab söker Produktchef /
Affärschef - Vin
Nigab är en av de största
leverantörerna av vin och sprit
t...

Kalendarium

2012-05-31
För bransch - Master Class
Calvados

2012-06-07
Calera Wine Company,
provning för inbjudna

2012-06-08
Journalist lunch med Josh
Jensen från Calera Wine
Company

2012-06-08
Calera Wine Company,
provning för inbjudna

2012-06-08
För speciellt inbjudna -
Exklusiv vin- och
delikatessprovning på
Restaurang Serwito

2012-06-11
För branch - Rhône provning
på Adam & Albins Matstudio

2012-06-12
Weinberghof Karl Fritsch,
provning för inbjudna

2012-06-18
Beställningssortimentet,
provning på Grappe för
journalister

2012-06-18
Virginia Wine Association

2012-06-28
Nyhetsprovning på
Systembolaget

2012-07-04
Nyhetsprovning på
Systembolaget

2012-07-05
Nyhetsprovning på
Systembolaget

2012-08-30
Beställningssortimentet,
provning på Grappe för
journalister

2012-09-27
Beställningssortimentet,
provning på Grappe för

Webb-TV

Webb-TV Arkiv

Sök dryck

Visa fler sökalternativ
Nytt på systembolaget

Sök recept

Visa fler sökalternativ
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VACQUEYRAS MONTIRIUS 
PERLE DE ROSÉE

For a month ago we tasted a fan-
tastic rose from Montirius Vacquey-
ras Perle de Rosee 2011, a rose wine 
that we think is one of the best this 
year. Then a tasting comments en-
ding with 89 points. Today we can 
tell our readers that the importer 
Franska Kvalitetsviner have some 
bottles left of the vintage 2009 that 
is still fantastic, then a tasting note.

TRADUCTION


