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Flera lättsålda
produkter
Tjäna pengar snabbt och
enkelt till laget eller
klassen!
tjanamera.nu

Lyxig Howardfåtölj
Tidlös klassiker, finns i flera
färger. Hitta den perfekta
för ditt hem!
sweef.se
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Skriv ut

Öka textstorlek

Rätta artikeln

Fakta. Lagras på

varma vindar
Tillverkning. Madeira
är ett förstärkt vin som
görs på druvor av olika
söthetsgrad.
Druvmusten jäser som
ett vanligt vin men
avstannas genom
tillsättning av vinsprit.
Vinet utsätts sedan för
en
uppvärmningsprocess,
”estufagem”, som ger
vinet dess oxiderade
och säregna smak. För

Förr var Madeiras unika starkvin världskänt, nu är
det nästan utrotningshotat. Här är 20 drycker du
inte får missa.

Ända fram till 1960-talet dominerades vinförsäljningen i Sverige av
starkvin, främst madeiravin. Monopolet AB Vin- och Spritcentralen hade
mycket goda relationer till Madeira där man också ägde en
produktionsanläggning. Hos Blandy’s, en av åtta kvarvarande
madeiravinsproducenter, finns tackbrev från svenska kungligheter ställda
direkt till vinmakaren. Men även om Sverige var en viktig handelspartner
har England betytt mest för madeiravinet. Efter två tillfälliga ockupationer
under 1800-talet och ett långt handelsutbyte känns Madeira fortfarande
lite som en brittisk koloni.

I dag står fortfarande England och
fastlandet Portugal för majoriteten
av vinexporten från Madeira. Men
konkurrensen av vanliga viner från
världens alla hörn har gjort
madeiravinet till en dryck i
marginalen. En dryck så pass
otrendig att den har blivit svår att få
tag på. Men det finns hopp. För ett
år sedan startade kooperativet
Madeira Vintners. Med en
toppmodern vinanläggning, ung
vinmakare och nya idéer vill de göra
vinet tillgängligt igen. Deras ambition är att lokalisera och anlita öns
bästa vingårdar och kontraktera deras vinodlare.
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klassisk lagring i stora
ekfat på varma vindar
där öns fuktiga klimat
bidrar till vinets
utveckling. Några
producenter har över
100 år gamla fat, det är
därför man fortfarande
kan köpa nybuteljerade
viner från slutet
1800-talet.

Servera och förvara.
Drick madeira svalt,
gärna i vitvinsglas.
Eftersom vinerna är
oxiderade påverkas de
inte nämnvärt efter att
flaskan har öppnats.
Förvara i kylskåp eller
vinkyl för bästa
tillgänglighet.

Fakta. Sex druvor,

sex stilar

○ Serical. Grön druva
som ger de friskaste
vinerna. Torr och
elegant.

○ Verdelho. Grön druva
som ger halvtorra viner.
Aromatisk.

○ Bual. Grön druva som
ger halvsöta viner. Mild,
mjuk och kryddig.

○ Malmsey. Grön druva
som ger de sötaste och
mest knäckiga vinerna.

○ Tinta negra. Blå druva
som tidigare används
mest för blandningar.
Öns mest odlade.

○ Terrantez. Grön potent
druva och lite av en
outsider.

Se till att hålla koll på
sötman 2015-04-10

Guide: Här är säsongens
bästa roséviner 2015-05-01

Dryckeslista vecka 13
2015-03-31

Tretton goda nyheter på
Systembolaget 2015-02-27

DN testar årets påsköl
2015-03-27

En annan producent som opponerat sig mot den konservativa
madeirabranschen är Barbeito. Vinmakaren Ricardo Diogo Freitas vågar
experimentera och gör bland annat vin på den ”oädla” högavkastande
druvan tinta negra och stilen är ren och fräsch. Han har dessutom skrivit
en bok om hur etiketter kan se ut och därmed återintroducerat den
brittiska humorn. Allt för att locka en ny publik.

– Vi är relativt små och kommer aldrig kunna tävla i volym, därför måste
vi sticka ut. Både i glaset och på etiketten, säger Ricardo medan han
häller upp ett glas ”Verdelho 20 years ribeiro real”. Etiketten pryds av två
skäggiga män med påritade monokler. I glaset hittar man druvan
verdelho som kryddats med 15 procent tinta negra från över 60 år gamla
fat. En himmelsk käftsmäll i smak och doft.

Av de åtta producerande madeirafirmorna är det sju som exporterar.
Via Systembolaget kan privatpersoner få tag på 14 produkter varav fem i
fasta sortimentet. Starkvin i allmänhet är inget vi dricker till vardags
längre. Höga alkohol- och sockerhalter verkar avskräckande – så länge
det inte är amarone – och har förpassats till julbordet.

– Madeiravin är fantastiskt till mycket av vår svenska gastronomi. De
torra varianterna passar utmärkt till svamprätter eller som aperitif till
charkuterier. En klassiker är madeira till blodkorv eller blodpudding som
vi säger hemma, berättar Niklas Jörgensen, svensk madeiraexpert och
hängiven ambassadör.

Niklas Jörgensen driver den ideella sajten ”Mad About Madeira” sedan
2008 och besöker ön regelbundet. Han är nära vän med alla producenter
och fungerar i mångt och mycket som deras internationella språkrör.
Passionen grundar sig helt i det unika vinets karaktär och människorna
bakom det.

– Mitt senaste självuppfunna uppdrag är att introducera ”Madeiradagen”,
den 1 juli i år. Och nu verkar det som att jag fått med mig alla
producenter på tåget. Trots att de inte är så många har de svårt att enas
i olika frågor, det är där jag kommer in i bilden, säger Jörgensen och ler
med hela ansiktet.

Dryckeslistan. Tio madeirafavoriter och några öl
I veckans lista har Alf Tumble madeira som tema. Utbudet på Systembolaget är i princip utrotningshotat och
räckte precis till att fylla utrymmet. Därtill tre öl i stilen saison.

1. Justino’s Madeira Colheita 1999

Portugal, Madeira • 345 kr • 75 cl • 19 % • TS 90047 • Betyg 5

Perfekt balanserat exemplar av tinta negra där nötter, kaffe, vanilj och
torkade frukter spelar i samma lag i högsta divisionen. Intensiv smak
med syra och sötma kärleksfullt insnärjda i varandra. Drick och
filosofera.

2. Blandy’s Colheita Malmsey 2006

Portugal, Madeira • 153 kr • 50 cl • 19 % • BS 7833 • Betyg 4+

Fullkroppsvin med extra allt. Sött och kryddigt med massor av aromer
som påminner om socker i olika former, framför allt karamelliserat. Ingen
tokig idé att prova till crème brûlée.

3. Cossart Gordon Malmsey 10 Years Old

Portugal, Madeira • 354 kr • 75 cl • 19 % • BS 7846 • Betyg 4+

Cossart Gordon bådar för elegans. Så även här i deras mest söta
tolkning. Lager på lager av toffeekola, blomster och torkade apelsinskal.
Drick till riktigt mogen ost och en liten sked aprikosmarmelad.

En ny samlingsplats. Bostadsrättsföreningen fick
nog av den tråkiga bakgården som inte användes.

Blev dement. Hon hade varit med och byggt
folkhemmet, men när hon blev sjuk svek samhälet.
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Koppla av i vacker natur. Inga neonskyltar i sikte.
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Portugal, Madeira 209 kr • 37,5 cl • 20 % • TS 76175 • Betyg 4+

Vinhuset Veiga är nedlagt och vinerna görs i dag av Henriques &
Henriques. Deras 15-åriga Malmsey är en sötsnygg skapelse med
massvis av marsipan, fikon, nötter och grädde. Mogen och avrundad
smak du enklast matchar med en mandelkaka.

5. Barbeito Madeira Rainwater Reserva

Portugal, Madeira • 232 kr • 19 % • 50 cl • BS 76513 • Betyg 4

Görs på druvan tinta negra från öns mest innovativa producent. Halvsöt
men frisk stil med läskande syra och inte så mycket oxidation som de
mer traditionella vinerna har. Tänk nötter, äpple, citronskal och
kardemumma. Lysande till blodpudding med tillbehör.

6. Justino’s Madeira Colheita Madeira Wines 1995

Portugal, Madeira • 345 kr • 75 cl • 19 % • TS 90234 • Betyg 4

Inte lika vass som 99:an men ett riktigt fint vin i liknande stil. Halvsött, bra
balanserat med tydlig torkad frukt-karaktär. En madeira att smutta på när
solen går ner, kanske till en cigarr?

7. Cossart Gordon Sercial 5 Years Old

Portugal, Madeira • 214 kr 75 cl • 19 % • BS 7835 • Betyg 4

Stram och frisk variant där citrusfrukter dominerar. Det finns en
inneboende liten sötma men den överskuggas av skarp syra. Suveränt
gott att dricka svalt som aperitif eller medan du lagar mat.

8. J.H. Goncalves & C. Boal 5 Years

Portugal, Madeira 132 kr • 50 cl • 19 % • BS 8317 • Betyg 3+

Druvan boal ligger strax efter malvasia i söthetsgrad. Här blandas både
kraft och elegans i en sympatisk mix. Knäck möter limeskal, nötter möter
äppelskrutt. Ta fram flaskan nästa gång du mumsar på charkuterier.

9. Veiga Madeira 5 Years Old

Portugal, Madeira • 109 kr • 37,5 cl • 19
% • BS 76178 • Betyg 3+

Görs troligtvis på druvan tinta negra. Ett
enklare vin med mörkare tongångar där
brända mandlar, russin och torkad frukt
dominerar. Runda av med ett glas efter
kaffet.

10. J.H. Goncalves Sercial 5 Years

Portugal, Madeira • 99 kr • 37,5 cl • 19 %
• SB 7805 • Betyg 3

Druvan sercial bjuder på en torr och frisk stil kantad av hasselnötter,
apelsinskal och äppelchips. Ett anspråkslöst vin men med tydligt
ursprung. Supergott till svampsoppa.

Tre öl i stilen saison

1. Birrificio del Ducato

Italien • 33:20 kr • 33 cl • 6 % • SB 1438 • Betyg 4+

Italiensk saison med en svagt syrlig karaktär. Persika, halm och stall gör
det svårt att inte vilja ta ytterligare en klunk. Törstsläckare av rang eller
som komplement till vårens första moules frites utomhus.

2. Brasserie du Bocq Saison

Belgien • 55:90 kr • 75 cl • 6,4 % • SB 1586 • Betyg 4+

Ursprungstypisk och sötfruktig ale från ölstilen saisons hemtrakter i

Sparandet i blandfonder är rekordstort. DN:s
Hasse Eriksson ger sju råd att tänka på i fondspelet.

Nyberg sparkas från Industrivärden 21 maj

Tio tips som hjälper dig med din deklaration 26 apr

Jan Björklund: Försvarsuppgörelsen är en
besvikelse 17 apr

SÖK NYTT JOBB

Visa alla jobb

Bank 3-mån

Lånbytes snittränta 1.34%

Bättre Bolån 1.78%

SBAB 1.79%

Länsförsäkringar 2.02%

Nordea 2.02%

Jämför fler räntor 
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inslag.

3. Eskilstuna Ölkultur Saison

Sverige • 28:40 kr • 33 cl • 6,3 % • SB 89002 • Betyg 4

Härligt frisk och kryddig saison med pigg aromprofil som pendlar mellan
gult och grönt. Grapefrukt, hö, basilika, bakad citron och en gnutta stall.
Fint hantverk.

”Nazistiskt Ikea förstör minnesmärken från kriget”

Världsstjärnan utbuad i Paris

Barn till invandrare har större chans att höja betyget

Vissa kort är bättre
Med rätt kort sparar du tusenlappar. Jämför och hitta rätt kort för dig!
www.kortio.se

Poäng på företagets inköp
Samla poäng – med American Express Membership Rewards®-program.
americanexpress.com

Toborrow.se
En marknadsplats för företagsfinansiering.
www.toborrow.se
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Foto:Øyvind Lund

”Jag lyssnar på folkets åsikter.” Kallar sig
”Beskyddaren” – har även gett namn åt den nya statyn.

Foto:AFP

Foto:Erik Esbjörnsson

Våldtogs – sen hamnade övergreppet på Youtube. ”Hörde mig själv skrika.”

Nätövergrepp tredubblade på ett år. ”Vuxna tenderar att bagatellisera.”

Utvalda riskorn och varmt grisfett. Här är diktatorernas udda matvanor.

Uppdatera DN:s app! Få
pushnotiser från din ort.

IMF sågar grekisk budget
10:17

Contador i slagläge inför
de sista tuffa etapperna
09:57

ESC-värdstad ska vara klar
i augusti 09:47

Allt färre i fängelse 09:47

Teatern i händerna på
publiken 09:43

Seth Meyers: Privat är jag
ganska introvert 09:41

Experter varnar för den
populära sparformen 09:36

Stockholms strategi mot
våldbejakande extremism
ses över 09:30

Ann Heberleins

intellektuella och

journalistiska jag är

liksom också bipolärt.

Alf Tumble Följ skribent
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Foto:AP

”Buades när Ryssland fick höga poäng.” Har blivit
kutym att bua ut det ryska bidraget i Eurovision. 

Foto:Nicklas Thegerström

DN i Tanzania. Smittan sprider sig bland strandsatta flyktingar. 

Få svenskar kallar sig religiösa. Hur sekulariserade är vi egentligen? 

Läxfrossan tycks inte ha

lett till ökade kunskaper

och engagemanget blev

nog inte riktigt heller

som väntat.

Hunden är en av de

viktigaste milstolparna i

mänsklighetens

historia, och nu börjar

vi förstå hur det

började.
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Bioprogrammet

Bioprogrammet

Alfons leker Einstein
Tisdag   dag
Annie
Tisdag   dag
Asterix – Gudarnas hemvist
Tisdag   dag
Avengers: Age of Ultron
Tisdag   dag + kväll
Berättelsen om Askungen
Tisdag   dag + kväll
Big Game
Tisdag   kväll
Big Hero 6
Tisdag   dag
Child 44
Tisdag   dag + kväll
Cirkeln
Tisdag   kväll
Disney Tomorrowland: A World Beyond
Tisdag   dag + kväll
Familjen Bélier
Tisdag   dag + kväll
Fast & Furious 7
Tisdag   dag + kväll
Fifty Shades of Grey
Tisdag   kväll
Filip & Fredrik presenterar TREVLIGT FOLK
Tisdag   dag
Focus
Tisdag   kväll
Fåret Shaun – filmen
Tisdag   dag
Girighetens pris
Tisdag   dag + kväll
Hemkomsten
Tisdag   dag + kväll
Home
Tisdag   dag + kväll
Hot Pursuit
Tisdag   dag + kväll
Hotell Marigold 2
Tisdag   dag + kväll

Insurgent
Tisdag   kväll
It follows
Tisdag   kväll
Kingsman: The Secret Service
Tisdag   kväll
Leviatan
Tisdag   dag
Mad Max: Fury Road
Tisdag   dag + kväll
Maggie
Tisdag   kväll
Min vän Antoine
Tisdag   kväll
Miraklet i Viskan
Tisdag   dag + kväll
Paddington
Tisdag   dag
Pitch Perfect 2
Tisdag   dag + kväll
Poltergeist
Tisdag   dag + kväll
Revolten
Tisdag   kväll
Run All Night
Tisdag   kväll
Samba
Tisdag   dag + kväll
St. Vincent
Tisdag   dag + kväll
Still Alice
Tisdag   dag + kväll
Svampbob Fyrkant: Äventyr på torra land
Tisdag   dag
Testament of Youth
Tisdag   kväll
The Giver
Tisdag   kväll
The Imitation Game
Tisdag   dag + kväll
The Theory of Everything
Tisdag   dag + kväll
The Water Diviner
Tisdag   dag + kväll
Wild Tales
Tisdag   dag + kväll

Familjen Bélier
Far From Men
Girighetens pris
Hemkomsten
Källaren
Leviatan

Min vän Antoine
Revolten
Samba
Still Alice
Tel Aviv
The Water Diviner
Wild Tales

Kontakta DN Prenumerera Ändra adress tillfälligt Annonsera på DN.se Annonsera i DN Advertise in DN Om DN & DN.se Teknisk info Om cookies

ANNONS:

Madeira hoppas på nytändning - DN.SE http://www.dn.se/mat-dryck/dryck/madeira-hoppas-pa-nytandning/

6 de 6 26-05-2015 09:28


