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                   WineStone  inbjuder till vinprovning  
                          ”Argentina – natur och  vin” 
 
Måndagen den 25 augusti 2020 kl. 18 

 
Sydamerikas två viktigaste vinproducerande länder är Argentina och Chile och nu har turen 
kommit till Argentina. Landet är idag världens sjunde största vinproducent. 
Vinodlingarna ligger i landets västra delar längs bergskedjan Anderna. Den viktigaste 
provinsen är Mendoza med mer än 60% av landets vinproduktion. 
Bland de gröna druvorna är det Torrontés som är av internationell betydelse. Den ger 
kryddiga och aromatiska vita viner och anses komma bäst till sin rätt i de nordligaste 
odlingsområdena.  
Malbec är den blå druva som man främst associerar med argentinska rödviner. Den har sitt 
ursprung i Bordeaux där den nu är ovanlig men har ett starkt fäste i Cahors. Den ger mörka, 
fruktiga och smakrika viner. Andra franska druvor har ökat i betydelse såsom Cabernet 
Sauvignon och Syrah. Även italienska odlas i stor omfattning t ex Bonarda, Barbera och 
Sangiovese. 
 
 
I Niederösterreich producerar m an främ st vita v iner av Grüner Veltliner och R iesling,  men även M üller-T hurgau, Neuburger,  Feinburgunder (C hardonnay),  Weissburgunder, Welschriesling och Ruländer.  

Kvällens viner   
1. Andeluna 1300 Torrontés  2018  (119 kr)   
2. Zuccardi Q Chardonnay 2017   (189 kr)  
3. Trapiche Estacion 1883 Bonarda 2017(109 kr)   
4. Colomé Estate Malbec 2017  (189 kr)  
5. El Enemigo Malbec 2014  (169 kr) 
6. Altos Las Hormigas Malbec Reserva 2014 (249 kr) 

  
Matvin:  Quara Single Vineyard Malbec 2017   (159 kr) 
 
Jimmy berättar om Argentinas geologi, vinområden och druvor. 
Efter provningen serveras en tallrik med ost och charkuturier. 
 
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.  
 
Antal platser: Begränsat antal platser till 30 !!         Pris: 400 kr/person        
 
Glas: Tag med  6 vinglas och 1 vattenglas 
 
Anmälan: Via E-post jimmy@winestone.se  med uppgivande av namn och telefonnummer.  
Bekräftelse om deltagande eller reservplats erhålles samma dag eller dagen efter. 
 
Välkomna önskar Inger & Jimmy! 
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