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Årets første Vennekasse (nr. 83) er pakket med gode vinoplevelser fra Bordeaux, Rioja,
Ribera del Duero, Puglia og Sonoma i USA – 5 rødvine og en enkelt hvidvin!
Vennekasse nr. 83 koster som tidligere kun dkk. 600,00 inkl. fragt (kassens reelle værdi
er denne gang dkk. 847,00 + fragt). Vennekassen leveres mandag den 3. februar Ønsker du ikke kassen, skal vi have besked senest den 27. januar.
Vi bestræber os på at nå ud til alle i postnummer 9000 i løbet af uge 6 – alternativ
leveringsdato kan aftales. Der er mulighed for at få flere varer fragtfrit med Vennekassen,
hvis du bestiller senest den 27. januar.
2016 Sauvignon Blanc, Cannonball, Somoma County, USA
Cannonballs ståltankslagrede Sauvignon Blanc laves på druer fra Dry Creek og Russian
River i Sonoma Californien. Stilen (i Cannonballs vine) er umiddelbar og frugtig med
vægt på frisk, ren frugt og florale noter.
2018 Anta a4 Nuestro Equilibrie, Bodegas Anta Natura, Ribera del Duero, Spanien
Anta A4, ejet af den spanske skuespiller Antonio Banderas, er en saftig, mørk Tempranillo
fra den nordspanske højslette Ribera del Duero. A4 referer til de 4 måneder vinen er
lagret på træfade. Prøv den til Lam eller okse.
2016 Crianza, Bodegas Sierra Cantabria, Rioja, Spanien
Sierra Cantabrias Rioja Crianza er lavet på 100% Tempranillo med 14 måneders lagring
på franske og amerikanske egetræsfade. “It has to be one of the finest vintages for this
wine” (91 points Robertparker.com)
2015 Château La Fon du Berger, Cru Bourgeois, Haut Médoc, Bordeaux Frankrig
Château La Fon du Berger, beliggende i Saint Sauveur, lige ved Pauillac, har været ejet
af Gerard Bouges siden 1983, for nylig flankeret af sønnen Vincent. Fon du Berger er
klassisk Haut Médoc, der minder os om, hvorfor vi elsker vinene fra Bordeaux.
2016 Primitivo di Manduria, Familiae, a6mani, Apulien, Italien
Primitivo Familiae fra a6mani er særdeles lækkert håndværk! En klassisk syditaliener
med noter á la varme krydderier, blommekompot, svesker og kirsebærlikør. Prøv den
solo på en kold vinterdag eller til gryderetter med et spicy tvist.
2016 Gravel Bed Red, Sebastiani, Sonoma, USA
Gravel Bed Red er lavet på druer fra den klippefyldte, vulkanske undergrund i
Cherryblock i Sonoma og Lyon Vineyard i Alexander Valley. Stilen er kraftig, frugfuld og
intens med unge tanniner og noter af solbær, brombær, grafit, frisk tobak og hints af
ristet eg. (93 points Robertparker.com)
Venlig hilsen
Ib Bergkjær
Adm. direktør
Sigurd Müller Vinhandel A/S

2016 SAUVIGNON BLANC
CANNONBALL

SOMOMA COUNTY, USA
Cannonball Wine Company, Sonoma, er grundlagt i 2006 af Yoav Gilat og Winemaker Dennis
Hill, der har mere end 40 års erfaring som winemaker hos Seghesio, Alexander Valley Vineyards
og Hayman & Hill og det succesfulde Blackstone Merlot.
Cannonball Wines siger selv om deres vine: ”We want bold fruit, not fruit candy”. Cannonballs
vine er imødekommende med friskhed og elegance frem for vine med tung doseret fadpræg.
Cannonball ejer ikke selv alle deres parceller med druer, men har indgået kontrakt med en
række premium vinbønder i de køligere egne af det nordlige Californien.
Cannonballs etiketter illustrerer et legenede barn, der tager springet for at lave en “bombe”
i swimmingpoolen. Direkte oversat betyder Cannonball også “bombe”. Illustration og navn
signalerer, at tingene ikke skal tages for alvorligt, herunder at vinene er ukomplicerede og
charmerende, imødekommende og ikke mindst fornuftige prismæssigt. Vine der leverer stor
umiddelbar nydelse.
Cannonballs Sauvignon Blanc laves på druer fra Dry Creek og Russian River. Stilen er kølig,
elegant og mineralsk med fokus på friskhed fremfor tyngde og fedme. Vinen er vinificeret
udelukkende på ståltank, hvilket understreger vinens friskhed à la grape, lime og lyse
blomster.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Sonoma County, USA
DRUESORTER:

Sauvignon Blanc
ANBEFALES TIL:

Fisk, skaldyr, lyst kød og
som appetizer
KAN GEMMES INDTIL:

2022
PRIS:

145,00 kr.
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2018 ANTA A4 NUESTRO EQUILIBRIE
BODEGAS ANTA NATURA

RIBERA DEL DUERO, SPANIEN

Ribera del Duero ligger midt i Spanien på den gigantiske højslette Castilla Y León. Området er
egentlig ikke særligt gæstfrit for mennesker, ej heller specielt charmerende. Der er brændende
varmt midt på dagen om sommeren og isnende koldt om natten samt om vinteren. Dette barske
klima er netop årsagen til, at den lokale Tempranillodrue kan frembringe så komplekse og
karakterfulde vine.
Bodegas Anta ejer 2 gamle vinmarker langs Duerofloden, Alto de la Cruz i Villalba og La Nava i
Nava de Roa. Begge marker ligger ideelt placeret. Anta Natura er i dag ejet af skuespiller Antonio
Banderas. Stilmæssigt læner vinene fra Bodegas Anta Natura sig op af det internationale snit,
med stor frugtrigdom, megen ekstrakt og milde tanniner.
Navnet Anta a4 Nuestro Equilibrie er en Ribera del Duero lavet udelukkende på Tempranillo.
Vinen er klassificeret som Joven (ung vin) og har derfor stort set ikke været i berøring med træ.
Frugten er derfor rank og frisk, mens smagen byder på mørke frugter og krydrede undertoner.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Ribera del Duero, Spanien
DRUESORTER:

Tempranillo
ANBEFALES TIL:

Retter med lam, okse og
vildt.
KAN GEMMES INDTIL:

2024
PRIS:

92,00 kr.
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2016 CRIANZA

BODEGAS SIERRA CANTABRIA

RIOJA, SPANIEN

Rioja distriktet ligger i Nordspanien næsten midt inde i landet. Området er højt beliggende, og
markerne ligger gennemsnitligt 500 m. over havet. Rioja kan groft deles i tre hoveddistrikter:
Rioja Alta mod vest, Alavesa i nord og Rioja Baja i syd. Vinene fra de tre områder er forskellige,
men mange Riojaer er blandet af vine fra alle tre områder.
Siden 1870 har Eguren familien lavet vin. Erfaringerne er således gået fra generation til
generation, og huset laver nogle af de bedste vine i Rioja. Sierra Cantabria ligger ved foden af
bjerget Sierra de Cantabria (deraf navnet) i landsbyen San Vicente de la Sonsierra, som er en
lille by med lange traditioner inden for fremstilling af fine og gode vine.
Sierra Cantabria gør meget ud af udvælgelsen af druerne - og kun de bedste indgår i den
magiske forvandling til vin. Familien Eguren har adskillige gange været kåret til årets vinproducent i Spanien. Vinmager Marcos Eguren har ligeledes vundet adskillige priser for sit fantastiske arbejde med familiens vine. Sierra Cantabria/Dominio de Eguren laver nu en række af
Spaniens bedste vine. Det hele startede med den klassiske Rioja serie, Sierra Cantabria.
Siden kom enkeltmarksvinene San Vicente og Finca el Bosque. Familien producerer også de
bedste Torovine, der kan opdrives, navnene er Numanthia og Termanthia. Seneste skud på den
imponerende stamme er den ekstremt magtfulde og koncentrerede Amancio.
Denne vin er lavet 100% på Tempranillodruer og er modnet 1 år i tanke, 14 måneder på
egetræsfade og derefter på flaske. Farven er granatrød med orange toner. Duften har bemærkelsesværdige vaniljetoner, men dens bouquet er generelt meget frugtagtig. Vinen er
velafbalanceret, let og særdeles velsmagende. Åben, sødlig frugt og kraftig smag med tydeligt
præg af lang lagring på nye fade.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Rioja, Spanien
DRUESORTER:

Tempranillo
ANBEFALES TIL:

Stegeretter med lam
KAN GEMMES INDTIL:

2025
PRIS:

115 kr.
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2015 CHÂTEAU LA FON DU BERGER
CRU BOURGEOIS

HAUT MÉDOC, BORDEAUX, FRANKRIG
Château La Fon Du Berger ligger midt på Médochalvøen, ca. 3 km vest for Pauillac, der danner
centrum for de bedste Cru Classé-slotte i Bordeaux. Det lille familieejede slot har vinmarker
fordelt på i alt 20 hektarer, primært på sandede og lerede jorde.
Druesammensætningen varierer fra år til år alt efter høstudbytte. Ejendommens marker
er beplantet med de klassiske for Médoc, Cabernet Sauvignon (65%) og Merlot (35%). På
Château La Fon Du Berger har man gennem årtier arbejdet efter Bordeaux-vinmagernes
stolte traditioner. Dette indebærer metoder som lang alkoholisk gæring (mellem 25 og 30
dage), lang maceration i rustfri ståltanke (vinenes kontakt med skin og kerner), klaring med
æggehvider, samt 16 måneders lagring på små 225-liters franske egetræsfade.
Vinene fra Château La Fon Du Berger har flere karakteristika, der leder tankerne i retning af
de ofte meget dyrere vine fra Pauillacdistriktet. Château La Fon Du Berger har en mørk og dyb
farve, silkeblød og balanceret smag med stor kompleksitet.
Den er meget harmonisk med delikat sammensmeltning af blid struktur og klassiske Bordeauxnoter i lang charmerende frugtig finish. Vinen er et klassisk eksempel på en dejlig
Bordeauxvin,
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Bordeaux, Frankrig
DRUESORTER:

Cabernet Sauvignon
Merlot
ANBEFALES TIL:

Kraftige retter med kød
KAN GEMMES INDTIL:

2025
PRIS:

115 kr.
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2016 PRIMITIVO DI MANDURIA, FAMILIAE
A6MANI

APULIEN, ITALIEN
I det sydligste Italien beliggende ud mod Adriaterhavet, fra Molise i nord og ned mod den
stiletlignende sydøstlige spids, ligger vinprovinsen Apulien (Puglia). Dette område har gennem
det seneste årti frembragt nogle af det stolte vinlands mest bemærkelsesværdige vine.
Før vinlusens hærgen i forrige århundrede var vinene fra Apulien vidt berømte. Efterfølgende blev
området mere kendt for dets enorme mængder bulkvin. Grundet lave produktionsomkostninger
og gunstige dyrkningsforhold har området i stigende grad fået tilført risikovillig kapital, og det
vælter nu frem med fantastisk flotte og særdeles prisvenlige vine. Området har som følge heraf
oplevet en sand renæssance og stor efterspørgsel efter dets kraftige og solmodne rødvine,
primært lavet på Primotivodruen, der siges at være identisk med Californiens modedrue
Zinfandel.
A6mani er et nyere, dynamisk vinfirma etableret i 2011. Kræfterne bag er de 3 kusiner Elise
Clerfeuille, Francesca Cavello og Maria Cavello, der overtog konceptet efter Terre de Sava,
som blev opkøbt at Farnese-gruppe. Missionen er at udfolde og udtrykke lokaldruernes fulde
potentiale på hjemmebanen Apulien.
Vinen er lavet 100 % på Primitivo, som kommer fra vinmarker i Troncarea og Mesola delle
Volpi og San Marzano. Gæringen varer i ca. 10 dage, og vinen gennemgår efter presning en
malolaktisk gæring. Til sidst lagres vinen 6 måneder på franske og amerikanske egetræsfade.
Primitivo di Manduria har en mørk, dyb, rød farve med violet skær. I bouqueten finder man
modne kirsebær, blommer samt fine noter af kakao og vanilje. Vinen har en fløjlsblød tekstur
og en lang sødmefuld krydret eftersmag.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Apulien, Italien
DRUESORTER:

Primitivo
ANBEFALES TIL:

Lam, vildt med smagfulde
saucer og modne oste eller
uden mad.
KAN GEMMES INDTIL:

2024
PRIS:

120 kr.
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2016 GRAVEL BED RED
SEBASTIANI

SONOMA, USA

Familien Sebastiani har dyrket druer og produceret vin i Sonoma, CA i mere end et århundrede.
De er sammen med tre andre familier de sidste tilbageværende vinproducenter i Sonoma fra
dengang civilisation endnu var et fremmedord i Amerika.
Området Sonoma har på mange måder levet et stille liv i skyggen af det mere kendte Napa
Valley. Der er åbenlyse geografiske og mikroklimatiske forskelle mellem de to områder, der
ligger en god halv times kørsel fra hinanden. Hvor Napa dalen er en lille afgrænset kløft
mellem to bakkekamme inde i landet, er Sonoma i højere grad under indflydelse af vind og
vejr fra Stillehavet.
Der synes også at være en afgrund af forskel i temperament og ideologi Napa og Sonomas
vinfirmaer imellem. I Napa er man meget forretnings og markedsføringsorienteret, her er det
hard-core business, og vinerierne forsøger at overgå hinanden i spektakulær arkitektur. Det
er her de store egoer både kan ses (og smages). I Sonoma derimod har man en langt mere
jordnær tankegang. Her lader man produkterne tale for sig selv uden at ”råbe” alt for meget
op. Denne på en måde meget uamerikanske facon har givet vindyrkerne i Sonoma prædikat af
”glade amatører”. Kvaliteten kan de dog ikke grine af i Napa. I Sonoma ligger nemlig flere af
verdens bedste vingårde
Gravel Bed Red er en ny vin fra Sebastiani Vineyards i Sonoma County. Vinen er lavet på
Cabernet Sauvignon fra vulkansk undergrund i Cherryblock, Mountain Terraces and Bedrock,
Sonoma, mens Merlotdruerne er fra Lyon Vineyard i Alexander Valley. Zinfandel druerne er
fra Wolcott Vineyard i Dry Creek Valley. Vinen er lagret 13 måneder på et mix af ungarske,
amerikanske og franske egetræsfade. Gravel Bed Red er ren nydelse. Cabernet bidrager med
fine noter à la brombær og solbær, Merlot med sorte kirsebær og urter, mens Zinfandel leverer
krydderier og solmodne bærnoter.
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FAKTA
OMRÅDE / LAND:

Sonoma, USA
DRUESORTER:

Cabernet Sauvignon
Merlot
Zinfandel
Malbec
Petit Verdot
ANBEFALES TIL:

Kraftige retter, og retter med
okse
KAN GEMMES INDTIL:

2030
PRIS:

260,00 kr.
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