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WineStone  inbjuder till glasprovning med Riedelglas  

 
Måndagen den 13 mars kl. 18 

Riedel - Vinglas i världsklass 

Laila Sjöfors från Önska i Kungsmässan, Kungsbacka leder oss i denna unika glasprovning. 

Riedel är ett välkänt begrepp i vinkännarkretsar och anses vara marknadens absolut bästa 

vin- och spritglas. 

Ett bra glas skall vara utformat så att det förstärker och framhäver vinets harmoni och för 

samman de olika beståndsdelarna i vinets personlighet: utseende, doft och smak. Serveras 

samma vin i olika utformade glas kommer vinet inte bara dofta olika utan också smaka olika. 

Riedel har producerat glas i Österrike sedan 1756 och är ett familjeföretag i elfte 

generationen. Arbetet med att producera dagens banbrytande vin- och spritglas påbörjades 

av Claus J. Riedel för över 50 år sedan. Sedan dess utvecklas varje glasserie med en grupp 

specialister på respektive druva/område. Upp till 20 prototyper provas innan man kommer 

fram till det optimala glaset. Denna utvecklingsprocess tar mellan 1-2 år per glastyp. 

 

Laila erbjuder under kvällen möjlighet till köp av en vinprovarväska för 495 kr med 6 stycken 
glas från Spiegelau, som är ett dotterbolag till Riedel.  
Hon kommer även att ha andra erbjudanden. 

 
 
I Niederösterreich producerar m an främ st vita v iner av Grüner Veltliner  och R iesling,  men även M üller-T hurgau, Neuburger,  Feinburgunder (Chardonnay),  Weissburgunder, Welschriesling och Ruländer.  

Viner  
1. Georg Breuer Riesling Sauvage 2015 15 cl  (116 kr) 

2. Catena Chardonnay 2015          15 cl  (130 kr) 

3. Columbia Crest Cabernet Sauvignon 2011     18 cl  (150 kr) 

4. Nautilus Pinot Noir 2013           18 cl  (236 kr) 

 
Jimmy börjar med att berätta om druvorna och vingårdarna och sedan tar Laila 

över ”föreställningen”. 

Efter provningen serveras en tallrik med ost och charkuterier till provningsvinerna. 

 

Lokal: Aplicator System AB, Metallv.3, Mölnlycke. Grön Express avgår från Korsvägen och tar 

10 min. Avstigning vid Råda Portar, promenad till huset bredvid Shell.  

Det finns gott om P-platser om man vill åka bil. 

 

Antal platser: 40                             Pris:  400 kr/person 

 

Anmälan: Via E-post jimmy@winestone.se  med uppgivande av namn och telefonnummer.  

Bekräftelse om deltagande eller reservplats erhålles samma dag eller dagen efter. 

 

Glas: Tag med 4 vinglas att spara viner i till maten samt 1 vattenglas  

Välkomna önskar Inger & Jimmy samt Lis & Peder Jönsson! 


