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Blandlåda Katalonien nr 7719009, 990 kr 
Våra blandlådor består av utvalda viner från vårt sortiment och går att beställa hos Systembolaget med 
ett särskilt beställningsnummer (nr 7719009) och levereras inom en vecka till vald butik. Du får dessa 6 
flaskor till ett specialpris som oftast ligger under 1000 kr och är alltid billigare än att köpa vinerna 
separat. I denna låda har vi blandat några av våra favoriter från Katalonien som tillsammans visar upp 
unika druvor och ”terroir” och den bredd och kvalitet som finns hos vinerna från Spaniens nordöstra 
hörn. 

 

Mas Comtal Brut Reserva 2014, 
Mas Comtal, Classic Penedès 
Här har ni ett mousserande vin som 
har genomgått en andra jäsning på 
flaska. Ljusgul färg med gyllene 
inslag. Rika och fina bubblor. Aromer 
av färsk frukt med inslag av torkade 
örter. Krämig och fin mousse med 
trevlig syra. Passar genom hela 
måltiden från aperitif till dessert. 
Prova till tapas så som kallskuret 
innan maten. Produktion 10 000 fl. 
Druvor: 70% Xarelo-lo, 30% 
Chardonnay  

 

 

Te la dedico 2017, Vins del Tros, 
DO Terra Alta 
Här har ni ett vin gjort på de två gröna 
druvorna Garnacha Blanca och Chenin 
Blanc. Skörden kommer från 
vingårdarna “Novena” och “Cirera”,  
med upp till 55 år gamla rankor i byn 
Vilalba dels Arcs. Vinet är gjort utan 
press och har legat på sin jästfällning 
på ståltank i 5 månader. Produktion 
7000 fl. 
Druvor: 60 % Garnacha Blanca, 40 % 
Chenin Blanc 

 

Origen Xarello 2015, Esteve i 
Gibert, DO Penedès 
Alla druvor kommer från en och 
samma vingård på 0,75 hektar som 
har funnits i snart 90 år. Vinet skördas 
för hand och vilar på sin jästfällning 5 
månader i ståltank för ökad 
komplexitet. Det är ljusgult till färgen, 
väldigt aromatiskt med doft av päron, 
lime och vita blommor. Det har en 
smak av päron, gula stenfrukter och 
ett uns vitpeppar. Produktion 2500 fl. 
Druvor: 100% Xarel.lo  

L’apical Sumoll 2015, L’apical, 
DO Penedès 
En doft av röda bär, körsbär och 
blommor. Här har vi ett lättare rött vin 
med finess, elegans och tydlig syra. 
Kallmaceration i 24 h. Förjäsning i 3 
dagar. 4 månader på franska ekfat 
300 l, medelrostade. Regelbunden 
battonage och endast lätt filtrering.  
Ingen malolaktisk jäsning vilket gör 
det till ett autentiskt vin med 
markerad syra typiskt för Sumoll. 
Produktion endast 513 fl. 
Druvor: 100% Sumoll 

 
 

 

Lasendal 2016, Celler Capcanes, 
DO Montsant 
Rubin med violetta nyanser, röda och 
svarta bär, körsbär, kryddor och örter; 
väl integrerad vanilj från faten. Moget 
vin med massor av söt levande frukt; 
medium till fylligt vin med mjuka 
tanniner och snygg uppfriskande 
avslutning. Passar till lamm, kyckling, 
pasta och pizza. 
Druvor: 50% Garnacha, 30% Merlot 
och 20% Syrah 

 

 

Mas d’en Pol Barrica 2014, Celler 
Clua, DO Terra Alta 
Intensiv färg med en doft av mogna 
mörka bär, kryddor, liljor och grön 
paprika. Vinet har en trevlig syra som 
balanserar upp fint mot frukten. 8 
månader på franska ekfat och därefter 
minst ett år på flaska. Här har ni ett 
vin med trevlig struktur och en balans 
mellan frukt och syra. Matcha med en 
kryddig Butifarra i sällskap med en 
linsgryta. 
Druvor: 50% Garnacha, 20% Cab Sauv, 
20% Syrah och 10% Merlot. 
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