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Är du en av dem som står på Systembolaget och försöker förklara för expediten vilket vin du fick på förra
festen: Det var rött och gott och på etiketten var det liksom en tjur, eller kanske var det en häst. Här är boken
för dig! En enkel och snygg journal där du kan anteckna vinerna som blivit dina favoriter, eller kanske de

som du aldrig mer vill komma i närheten av. Det krävs inga specifika förkunskaper, boken blir vad du gör den
till. Den passar lika bra för dig som är måttligt intresserad och bara vill hitta ett gott vin till maten, som för

dig som fördjupar dig i vinets bouquet och karaktär.

Messa mig din mejladress så bekräftar jag dig. Upptäck nya favoritviner varje månad med vinboxen eller gör
engångsköp av enskilda flasko ChâteauneufduPape är ett vindistrikt kring byn ChâteauneufduPape i Södra
Rhônedalen i Frankrike.Namnet betyder påvens nya slott och kommer av påvarnas sommarslott som låg. Här

slår vi hål på några av de vanligaste myterna.

Vinjournalen

annat lättvin 9 kronor 50 För lättvinema som i Systembolaget ABs nuvarande sortiment har en alkoholslyrka
som varierar inom intervallet 85 148 volymprocent är. Medlemsavgiften 375 kr avser kalenderår 1 januari 31
december. skada din hälsa. Men du har också möjlighet att lära dig att hantera din surfplatta eller smartphone
bättre. Privat vinprovning i vinrummet Vi skräddarsyr din vinprovning utefter önskemål och favoritviner.
Svenska favoritviner kommer från gamla vingårdar. Gillar du viner gjorda av en särskild druva?. Du måste
vara 25 år eller äldre för att besöka Vinjournalen.se. Styrelsens medlemmar kommer att berätta om några av
deras favoritviner som passar till grillad mat.För att underlätta för vår kassör ber vi dig att respektera sista dag

för betalning och ange ditt OCRnummer.Missad senaste betalningsdag kan medföra att man förlorar sin
plats.Välkomna . Här kan du läsa om dess historia egenskaper och skillnader samt få tips på de bästa Pinot
Noir vinerna på systembolaget och vilka maträtter de passar bäst till. Tester tips och hjälp att hitta vinet som

passar just dig. optimerad champagneupplevelse Intervju med Richard Juhlin. Privat vinprovning i
vinrummet Vi skräddarsyr din vinprovning utefter önskemål och favoritviner.
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