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Viner från Galicien – (BS 7436409 – 990 kr) 
Våra blandlådor består av utvalda viner från vårt sortiment och går att beställa hos Systembolaget med ett 
särskilt nummer. Här vill vi ge dig chansen att prova vissa viner eller årgångar av viner som annars är svårt 
att få tag på och bara finns i våra restaurang-sortiment. Du får dessa 6 flaskor till ett special-pris som alltid 
är billigare än att köpa vinerna separat. Läs mer om våra blandlådor på vår hemsida under ”Vinklubben”! 

 

Torgo Vino Blanco 2015 – Bodega Torgo (500 m utanför DO Rias Baixas) 

Vingården drivs av Magdalena Paramés och grundades för mer än sjuttio år sedan med tre 
stora terrasser i söderläge som skyddas av höga murar av blek granit för att spegla solen 
hela dagen, bevara deras värme och skydda vinrankorna från det kalla norra vindarna från 
det närbelägna Atlanten. Sedan starten har denna vingård präglats av mångfald och 
hållbarhet och omges av olika grödor, bin, blommor och frukt för att skapa ett naturligt 
mikroklimat. Från och med årgång 2018 är vinet också ekologiskt certifierat. 
 
Smaken är intensiv och komplex med många nyanser där vita päron och äpplen dominerar 
först i en fyllig lite krämig textur och sedan kommer superhög syra med tropiska lime-toner 
i en lång frisk och fyllig eftersmak med fin mineralitet. Vinerna får oftast spontanjäsa och 
lagras ca 4 månader på jästfällningen. Vinet är perfekt moget att drickas nu. Servera det ca 
10-12°C med grillade skaldjur eller grillade och stekta fiskrätter eller en smakrik fiskgryta. 
Druvor: 75% Albariño, 15% Treixadura och 10% Loureira 

 

Neno 2015 – Viña Somoza (DO Valdeorras)  

Viña Somozas vingårdar ligger i några av Valdeorras bästa lägen och deras främsta mål är 
att skapa Godello i toppklass och har fått lön för mödan i form av fina recensioner. Godello 
har varit en av de mindre kända vitvinsdruvorna utanför Spanien men ger otroligt eleganta 
viner med sin fina rundhet men ändå närvarande syra. Godello börjar nu bli mer känd även 
utanför Spanien och numera hittar du dem ofta på de finare restaurangernas vinlistor. 

Ljusgult vin med aromer av äpple, vita blommor. Rent och balanserat med fin rundhet i 
vinet. Årgång 2015 är perfekt moget att dricka just nu. Vinet har legat 80 % på ståltank och 
20 % på stora träfat – Fudres vilket ger fyllighet och krämighet. Vinet är spontanjäst och har 
lagrats 6-7 månader på jästfällningen. Den höga syran och krämiga fylligheten gör att det är 
ett perfekt matvin som passar till mycket och kan hantera många starka smaker i maten. 
Servera det ca 10-12°C så kommer smakerna bäst fram. 
Druva: 100% Godello  

 

Abadia de Gomariz 2012 – Coto de Gomariz (DO Ribeiro) 

Coto de Gomariz är en av de mest erkända vinmakarna i regionen och Ricardo Carreiro 
fortsätter den långa traditionen av vinodlare i sin familj. Den första flaskan med Coto de 
Gomariz namnet är från 80-talet. I dag odlas 32 hektar av lokala druvsorter. Gomariz ligger 
i den nordligaste delen av DO Ribeiro, med den typiska granitsandjorden, men det finns ett 
band av skiffer (xistos) och lerhaltiga jordar i mitten av dalen, som ger extraordinär 
komplexitet jämfört med andra områden.  

Rött vin med tydliga mörka röda frukter i smaken och toner av mogna körsbär och tranbär 
och en tydlig mineralitet från skifferjordarna. Det finns även toner av örter och kryddighet 
från druvorna och att man jobbar på ett hållbart och biodynamiskt sätt i vingården. Denna 
årgång är perfekt moget att dricka nu har fina väl integrerade tanniner i eftersmaken och 
smakar bäst till mer eleganta kötträtter av t ex viltkött eller fågel.  
Druvor: Sousón (50%) + Brancellao, Ferrol och Mencía 
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Coto de Gomariz 2016 (Nr 92237 – 179 kr) 
 

  
Coto de Gomariz är en av de mest erkända vinmakarna i regionen och Ricardo Carreiro fortsätter den långa 
traditionen av vinodlare i sin familj. Den första flaskan med Coto de Gomariz namnet är från 80-talet. I dag 
odlas 32 hektar av lokala druvsorter. Gomariz ligger i den nordligaste delen av DO Ribeiro, med den typiska 
granitsandjorden, men det finns ett band av skiffer (xistos) och lerhaltiga jordar i mitten av dalen, som ger 
extraordinär komplexitet jämfört med andra områden. 

 

•  
• Om producenten  
• Coto de Gomariz ägs av Ricardo Carreiro Álvarez. Företaget delar 

namn med den by det ligger i och det första vinet under namnet Coto de 
Gomariz lanserades på 1980-talet. Idag omfattar egendomen idag 32 
hektar vinodlingar. Den nuvarande vingården anlades år 2000. 
Vinmakare är Xosé Lois Sebio Puñal. 
 
Odlingsområde  
Ribeiro ligger i Galicien i nordvästra Spanien. Druvorna till detta vin 
kommer från vingårdar som är planterade med 5 000-7 200 vinstockar 
per hektar. 

• Tillverkning/Vinifiering  
Druvsorter från olika vingårdslägen jäser separat. 80 procent av musten 
jäser på rostfria ståltankar och 20 procent på gamla franska ekfat om 
500 liter. Det vin som jäst på ekfat lagras på samma fat tillsammans 
med sin jästfällning i cirka fyra månader. 

• Doft  
Nyanserad, fruktig doft med inslag av gula päron, ananas, 
äppelblommor, nätmelon och apelsin. 

• Druvor  
70% treixadura, 15% godello, 10% albariño och 5% loureira. 
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