
Lasin no. 1( A ) 2( B ) 3( C ) 4( D ) 5( E ) 6( F )

Ulkonäkö

(0 – 2 p.)

Sitruunan keltainen. Sitruunan keltainen, 

hieman vihertävä väri.

Vaalea, kullankeltainen 

väri.

Voimakas sitruunan 

keltainen väri; viinissä 

korkea viskositeetti.

Tuoksu

(0 – 6 p.)

Runsas, avoin tuoksu, 

jossa on eksoottitista 

hedelmää sekä 

makeaa 

mausteisuutta.

Voimakas ruohoon, 

karviaiseen, nokkoseen 

ja ehkä vihreään 

paprikaan vivahtava 

tuoksu.

Tuoksussa runsaasti 

kukkaisuutta ja 

hennosti trooppisia 

hedelmiä.

Tuoksussa kypsiä 

trooppisia hedelmiä,

kuten persikkaa; myös 

sitrushedelmiä .

Maku

(0 – 9 p.)

Kuiva maku, josta voi 

löytää esim. limeä, 

persikkaa ja ananasta. 

Hapokkuus on 

kohdallaan.

Maussa löytyy esim. 

vihreitä omenia, 

ruohoa, karviaista ja 

passion-hedelmää. 
(”kissan pissaa”).

Runsas maku, jossa 

trooppisia hedelmiä, 

kuten ananasta, 

aprikoosia sekä 

jasmiinin kukkaa. 

Runsas maku, on 

täyteläinen ja 

hedelmäinen;

jälkimaussa rai-

kasta hapokkuutta.

Kokonaisuus

(0 – 3 p.)

Monikäyttöinen viini, 

joka soveltuu esim. 

noutopöydän antimiin, 

jopa joulupöytään 
(sanoo Essi Avellan).

Viini, joka jakaa 

mielipiteet.

Sopii äyriäis- ja 

kalaruokiin, esim. 

paistettuun siikaan.

Voit kokeilla myös 

aasialaisia ruokia.

Voimakkaille kalaruoille 

ja äyriäisille (kokeile 

savustetun lohen kanssa). 

Hyvä pari kermaisten 

kastikkeiden kanssa.

Pisteet yht.

(0 – 20 p.)

14 p. 10 p. 16 p. 15 p. p. p.

Viinin 

sijaluku
III

Äänestystulos  ( 0 )

IV
Äänestystulos  ( 2 )

I
Äänestystulos  (12 )

II
Äänestystulos  ( 8 ) Äänestystulos  (    ) Äänestystulos  (    )

2 2 2 2

4 3 4 4

6 4 7 6

2 1 3 3

Viini Viinin nimi / tuottaja / laatumerkinnät ja viinialue / rypäleet Vsk Hinta (€) H/L

A Roodeberg White / KWV, Western Cape / Coastal Region , Etelä-Afrikka / Chardonnay (45%), Chenin Blanc (40%), Viognier, Nouvelle, Pinotage 2008 ALKO:8,49 0

B KWV  Reserve Sauvignon Blanc / KWV, Western Cape / Coastal Region, Etelä-Afrikka / Sauvignon Blanc 2007 TUKKU:11 0

C Abadal  Picapoll / Bodega: Masies d´Avinyó / D.O. Pla de Bages, Katalonia, Espanja / Picapoll 2008 12 1

D Cathedral Cellar Chardonnay / KWV / Etelä-Afrikka / Chardonnay                                                                (ALKO:n tilausvalikoima:  007809) 2008 15,49 0

E

F

Munskänkarna, viinimaistelu Marttala , Henry Bamberg (Oy Arvid Nordquist  Finland Ab 18 / 01 / 2010



Roodeberg White:
Melko äskettäin markkinoille tullut viini,

(punaista Roodebergiähän on juotu jo 50 v.)

jossa on varsin erikoinen rypälesekoitus.

Hinnaltaan edullinen yleisviini ALKON 

normaalivalikoimassa.

Rypäleet kasvavat viinitarhoilla rannikon 

läheisyydessä Western Capessa. Ilmasto 

on todella suotuisa vihreiden rypäleiden 

viljelemiseen alueella, koska siellä 

puhaltavat viilentävät merituulet.

Viini on sekoite, jossa on 45% 

Chardonnayta, 40% Chenin Blancia sekä 

15% viinintekijän kullekin vuodelle 

valitsemaa rypälettä tai rypäleitä. 

Rypälesekoite vaihtelee vuosi vuodelta 

rypäleiden kypsymisen ja kehittymisen 

mukaan. Viini on kuitenkin samankaltainen 

maultaan joka vuosi, kuten punainen 

Roodeberg.

KWV Reserve Sauvignon Blanc:
Alkoholipitoisuus: 14.5 %, 

pH: 3.3, 

Kokonaishapokkuus: 6.42 g/l, 

Jäännössokeri:1.8 g/l.

Jos haluat lisää tätä viiniä, niin se on mm. 

Jyväskylän ammattikorkeakoulun ravintolaidean 

viinilistalla.

Rypäleet ovat peräisin Stellenboschin ja 

Durbanvillen viileistä osista. Rypäleet käytetään 

terästankeissa alhaisessa lämpötilassa 

eleganttien rypälearomien säilyttämiseksi.

Abadal Picapoll:
Raikas melko täyteläinen valkoviini, joka 

on valmistettu pienikokoisista, ovaalin 

muotoisista Picapoll- (Ranskassa 

Picpoul)  rypäleistä, jotka ovat kotoisin 

Pla de Bagesin alueelta Kataloniasta.

Espanjalainen kolmen tähden ravintola El 

Bulli on listannut useita enologi Joan 

Solerin viinejä viinilistalleen ja 

kansainväliset viiniharrastajat keräävät 

Abadalin viinejä varastoonsa.

Parker-Penin-pisteet: 88 (vsk. 2005).

KWV Cathedral Cellar 

Chardonnay:
Alkoholipitoisuus 14.5 %.

Cathedral Cellar Chardonnay on tällä 

sivulla esitetyistä palkituin viini.

Chardonnay-rypäleet kasvavat hyvin 

kuivuvassa soramaaperässä kuin 

myös savimaassa. Useimmiten 

viinipalstat ovat joen varrella. Rypäleet 

puristetaan koripuristimessa ja viini 

käytetään kuorien kanssa 

ranskalaisissa tammitynnyreissä 

yhdeksän kuukauden ajan ennen 

pullotusta.


