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WineStone inbjuder till vinprovning med temat ”Spanien” 

Tisdagen den 16 april 2013 kl. 18 

April 2009 flög vi till Barcelona där vi hyrde bil och åkte runt till Priorat, Rioja, Navarra, 

Ribera del Duero, Cigales och Penédes.                                                                                                                                                           

Flera högklassiga producenter besöktes och det var intressant att få uppleva det ”Gamla 

Spanien” kontra det ”Nya Spanien”.  Hos RODA blev det ett oförglömligt besök när vi fick 

smaka på deras paradvin ”Cirsion” från mycket gamla stockar. Övriga producenter var 

Torres, Artadi, Fernando Ramirez de la Ganuza, Arzuaga, Viña Mayor och Prado Rey. 

Efter vår Europa-resa i maj 2012 har många hört av sig och önskat en ny bussresa men denna 

gång till södra Frankrike och nordöstra Spanien. Än så länge är inget bokat men tanken finns 

att arrangera en resa i september 2014. 

Viner 
1. Villacampa del Marqués Crianza 2006 (109 kr) 

2. GR-174 2011 (129 kr) 

3. Rioja Bordón Gran Reserva 2004 (145 kr) 

4. Brunus Blend 2008 (149 kr) 

5. Sotorrondero 2010 (159 kr) 

6. Roda Reserva 2007 (249 kr)  

 

Jimmy börjar med att berätta om Spanien och dess vinproduktion , geologi och klimat.   

Efter provningen serveras en tallrik med ost, korv och skinka från Spanien. 

 

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

10 min. Dessutom finns buss 601 och 605 att tillgå. Avstigning vid Råda Portar, promenad till 

huset bredvid Shell. Det finns även gott om P-platser. 

Antal platser: 40  

 

Pris: 300 kr/person. Faktura erhålles vid provningen. 

 

Anmälan: Via hemsidan www.winestone.se eller via mail jimmy@winestone.se  med 

uppgivande av namn, tel. nr. och adress. Bekräftelse på deltagande eller reservplats erhålles 

nästa dag i ett svarsmail förutom 2-7 april då vi är på en ”rek-resa” till Saale-Unstrut och 

Sachsen .  

 

Glas: Tag med  6 vinglas och 1 vattenglas 

Välkomna önskar Inger & Jimmy samt Lis & Peder Jönsson! 

 


