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WineStone  inbjuder till vinprovning ”Kalifornien – The Wine State”  

 

Tisdagen den 6 september kl. 18 

 
Kalifornien benämns med rätta "The Wine State" och med en vinodlingsareal på 200 000 ha 

är det världens fjärde största vinproducent efter Frankrike, Italien och Spanien.  

Genombrottet för kaliforniskt vin kom 1976  ”Judgement of Paris”  då en Cabernet-Merlot 

och en Chardonnay vann över de bästa franska vinerna i en blindprovning.  

Ett gynnsamt klimat med varierande lokalklimat och stor variation av jordar, gör att många 

druvsorter hittar sina optimala odlingsplatser.  

Chardonnay är vanligast bland de gröna druvorna och Cabernet Sauvignon är den främsta 

blå druvan men även Merlot och Pinot Noir är vanliga.  
Kaliforniens "egen" druvsort Zinfandel härstammar från den kroatiska druvan Crljenak.   

Kalifornien är inte bara vin utan har också en underbar natur. Landskapet varierar med 

bördiga dalar, höga berg och ogästvänliga öknar. Längs kusten finns ett rikt marint djurliv 
med sälar, havsuttrar, sjölejon, valar och mycket sjöfågel.  
 
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. Robert Mondavi Fumé Blanc 2013   (221 kr) 

2. Starmont Chardonnay 2012  (225 kr) 

3. Kendall-Jackson Zinfandel 2013 (185 kr) 

4. De Loach Pinot Noir 2013 (199 kr)  

5. Louis M Martini Cabernet Sauvignon 2012  (209 kr) 

6. Girard Petit Sirah 2011  (225 kr) 

Extravin: Gnarly Head Zinfandel, Petite Sirah (99 kr) 

 

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

Efter provningen serveras en tallrik med ost och charkuterier. 

 

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 gott om P-platser om man vill åka bil. 

 

Antal platser: 40                             Pris: 350 kr/person 

 

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

24/8 – 2/9 är vi i Frankrike och anmälningar under den tiden besvaras den 3/9.  

Övriga samma dag eller dagen efter. 

 

Glas: Tag med  6 vinglas och 1 vattenglas 

Välkomna önskar Inger & Jimmy samt Lis & Peder Jönsson! 


