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Vi på C&E Gastro Import älskar mat, vi tycker att mat som är skapad med
kärlek helt enkelt smakar bättre. Mat kan vara en upplevelse, om den lagas med
omsorg med råvaror av hög kvalitet och vinet man dricker till är kronan på
verket. När man hittar det perfekta vinet till maten och det uppstår magi, då har
man lyckats. Det är så vi tänker på Gastro Import och det är det vår sommelier
strävar efter i sitt arbete, att hitta de bästa vinerna som förhöjer smaken på våra
fantastiska produkter.
Ambitionen, för alla våra produkter, är att hitta producenter som brinner för sitt
hantverk och som hela tiden strävar efter att ta den gastronomiska nivån till nya
höjder. Allt från ost, chark, olivolja till vin skall vara framtaget med varsamhet,
respekt och inte minst kärlek.Vi känner därför en stolthet i att kunna säga
att vinerna i vår portfölj kommer från mindre verksamheter och gårdar där
människorna drivs av passionen till sitt hantverk.
Stanna upp en sekund och reflektera över vad du har i glaset, luta dig sedan
tillbaka och avnjut det tillsammans med några av våra fantastiska ostar och
charkuterier. En kombination du inte vill missa.

Kontakt: Tel 042-29 60 00
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Cellers Avgvstvs Forvm
S PA N I E N

Art nr

Namn

Årgång

Antal/
kolli

V5010

Xarel-lo Avgvstvs

11

6 st

V5011

Chardonnay Avgvstvs

15

6 st

V5012

Cabernet/Merlot Avgvstvs

14

6 st

V5013

Trajanus Avgvstvs

10

6 st

V5014

Rosé Cabernet Sauvignon Avgvstvs

15

6 st

V5015

Garnatxa Avgvstvs

14

6 st

Cellers Avgvstvs är välkänt bland kockar i Sverige, mest för sina utsökta vinägrar; Forum.Vingården är
belägen i DO Penedes i Katalonien och rankorna växer längs den gamla romerska vägen ”Via Avgvstvs”,
därav namnet på vingården.Vinstockarna planterades på tidigt 80-tal, ca 3 km från havet, på en plats med
sitt eget microklimat; ”Pla de Mar”.
Vingården är familjeägd och har alltid jobbat efter gamla traditionella metoder, där bl.a. deras
prestigevinäger, Flavius, lagras i en stengrotta, nergrävd, mitt ute i åkern. Numera har sonen, Albert
Rocca, i familjen tagit över driften.
Augustusvinerna togs, till viss del, fram i samråd med stjärnkrögaren Ferran Adrriá, för att på bästa sätt
få fram den perfekta kombinationen av mat och vin till hans välkända, spanska restaurang El Bulli.Vinerna
var länge restaurangens husviner.Vinerna finns nu representerade på flera stjärnkrogar i världen bl.a.
Gordon Ramsey, Ticket och The French Laundrey.
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Dominio de la Vega
S PA N I E N

Art nr

Namn

Årgång

Antal/
kolli

V5425

Cava Idilicum Brut

V5430

Cava Brut Expression

V5431

Cava Rosé Brut

NV

6 st

V5432

Cava Reserva Brut Especial 92 R.P.

12

6 st

V5438

D dulce, ice wine

12

6 st

V5439

Añacal Rosé

13

6 st

V5435

Cava Brut Magnum (Beställningsvara)

NV

1 st

NV

6 st

2013

6 st

Dominio de la Vega ligger i D.O. Utiel-Requena, där man har kunnat spåra vinodlingar tillbaka till
romartiden då vinerna härifrån var populära i hela romarriket. De la Vega är en fantastisk producent
av alla typer av viner, men deras cava har en särställning för sin kvalitet. Den, i vinsammanhang erkände,
Mr Robert Parker har gett De la Vegas cava Artemayor, 93 av sina berömda poäng som enda cava i
Spanien.
Man strävar hela tiden efter att ta till vara på men också förbättra gamla odlingar av tex druvan bobal
som ger ursprungstypiska, signifikanta viner av makalös kvalitet. En annan specilitet är ett icewine som
kan rekommenderas till dessert och ost.
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Pago de Vallegarcia
S PA N I E N

Art nr

Namn

Årgång

Antal/
kolli

V5413

Petit Hipperia - Cabernet Sauvignon, Merlot
Cabernet Franc, Syrah & Petit Verdot

13

6 st

V5415

Syrah,Vallegarcia

12

6 st

V5417

Hipperia - Merlot, Cabernet sauvignon, Petit Verdot
& Cabernet Franc

12

6 st

V5418

Miriade, Viogner

14

6 st

Pago de Vallegarcia ligger i hjärtat av Montes de Toledo, i nationalparken Cabaneros i La Mancha.
Detta är ett utav få D.O Pagos i Spanien. Pago är den spanska benämningen av franskans terroir
där klimat, växtplats och planta i symbios skapar fantastiska viner. Rankorna växer på 550 meters
höjd på endast 31 ha.
Den tidigare it-miljonären startade år 2001 som en helhjärtad och seriös vinsatsning med
ambitionen att skapa viner som utmärker sig på den Spanska vinmarknaden. Därmed har man på
ett fåtal år blivit utnämnd till en av de 30 bästa producenterna i Spanien och även mottagit hög
uppskattning av vinlegenden Robert Parker.
Vinerna görs med klassiska Bordeaux druvor av vinmakerskan Teresa Delgado. Petit Hipperia är
ett experiment där man varje år skapar ett nytt vin. Man tar hänsyn till hur de olika druvorna
mognat under säsongen och skapar utefter det årets vin.
Etiketterna görs i samarbete med olika konstnärer där de varje år väljs ut en ny som får ge
hyllning åt vingårdens kännemärke, hästen.
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Bodega Cañada del Pino
S PA N I E N

Bodega Cañada Del Pino,Toro
Art nr

Namn

V5408

Finca Yerro Roble

Årgång
16

Antal/
kolli
6 st

Bodega Canada del Pino är en liten familjeägd vingård på bara 20 ha. Stockarna är ca 50 år gamla
och man jobbar här efter gamla traditioner. Den ligger belägen i en ravin som omgärdas av tallskog
med massvis av örter och blommor.
Pablo Gallega är numera vinmakare efter sin far och det var först år 2005 som vingården
registrerades i D.O Toro hos Consejo Regulador.
V5408 Finca Yerro Roble – 100% Tinta de Toro (tempranillo) och ligger på fat ca 8-10 månader.
V5409 Finca Roble Crianza – 100% Tinta de Toro (tempranillo) och ligger på fat ca 12-15
månader.
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Bodega Aecovi-Jerez
& Cruz Conde

Art nr

Namn

V5801

Mira La Mar Amontillado

S PA N I E N

Antal/
kolli
375 ml

12 st

AECOVI Jerez är ett kooperativ med närmare 1200 små vinodlare, från hela sherry-triangeln, som sedan 2008 producerar
fantastisk sherry. Historien började redan på 60 talet då många mindre odlare var tvungna att gå samman för att lyckas tillgodose
behovet från de större bodegorna med varor till rätt pris.
AECOVI håller hårt på att producera sin sherry hantverksmässigt och traditionellt. Det har visat sig ge bra resultat då vinerna
alltid får höga betyg och vinner många priser runt om i världen
Vi har valt ut fyra av våra favoriter som vi har namngett efter Mira del Mar med tillägget SOMMELIER SELECTION, för att det
passar till så mycket och är ett otroligt användbart vin. Etiketten har inspirerats av 1800-talsetiketter föreställande en kvinna
klädd i flamencoklänning, en mycket typisk andalusisk syn.
Art nr

Namn

Antal/
kolli

V5950

Cruz Conde Fino PX Sherry

375 ml

12 st

V5951

Cruz Conde PX Sherry

375 ml

12 st

V5952

Cruz Conde PX Sherry

750 ml

1 st

Armekommendanten Rafael Cruz grundade sitt vinhus år 1902 och hade ambitionen redan från start att tillverka den bästa PX
Sherryn i Spanien. Målet uppnåddes då vinhuset blev utnämnda till Spaniens hovleverantör av Sherry och de har efter det vunnit
otaliga priser.
Finon görs uteslutande av druvan Pedro Ximenes, vilket är ovanligt för den klassiska finon som vanligtvis görs på Palomino
Fino. Dock är detta vanligt just för detta område, Montilla-Moriles. Vinet mognar på amerikanska ekfat under ca 5 år i ett sk
Solerasystem. Här lagras det ”biologiskt” under ett jästtäcke som kallas Flor. Då vinet inte exponeras för syre utvecklas den
säregna torra, krispiga smaken med toner av mandel och marsipan. Färgen är ljust blek som ett resultat av en skalfri maceration.
Kombinera gärna med en skiva serrano och en bit manchego för bästa smakupplevelse.
Den sötare stilen av PX utvinns ur övermogna druvor med samma namn, Pedro Ximenes. De får torka på bastmattor i solen,
vilket ger en druvmust med hög koncentration av socker. Lagringprocessen sker endast genom oxidation i ett s.k. Solerasystem.
Lagring sker på Amerikanska ekfat under ca 5 år innan vinet buteljeras.
PX ger ett djupt ebenholtsfärgat sött vin med hög viskositet. De söta frukterna ger en karaktär av russin, fikon och dadlar med
aromer av honung, sirap och kanderad frukt. Kombinera gärna med blåmögelost eller chokladdessert.
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Övriga Spanien
S PA N I E N

Art nr

Namn RÖDA VINER

Årgång

Antal/
kolli

V5411

Priorat Meritxell Pallejà, NITA

13

12 st

V5412

Priorat Meritxell Pallejà, NITA Magnum

14

6 st

Meritxell Palleja är en av Spaniens främsta kvinnliga vinmakerskor. Hon studerade enologi och bestämde sig år
2004 att börja odla vin på farmors gård ”Cal Nita” i Priorat, Katalonien. Nita var namnet på Meritxells farmor och
gården ”Cal Nita” betyder inte bara Nitas hem utan även ”Nita behövs.” Hyllningen till farmodern kan även tydas
på etiketten som var en duk som broderades av henne innan hennes död. Den visar även på Meritxells passion för
Biodynamisk vinframställning. Meritxell förklarar den som – Att dricka vin på månens cykel av frukt och blommorRankorna växer på branta sluttningar på skiffer jord som här kallas Licorella. Stockarna växer sig knotiga och ger
mycket låg avkastning. Detta ger druvorna, Garnacha, Cariñena, Canernet Sauvignon och Syrah stor koncentration.
Nita ger aromer av mogna röda frukter och kryddighet. En stor intensiv kropp utan kraftiga tanniner. Då Nita
produceras helt Biodynamiskt sker heller ingen ekfatslagring eller filtrering där av finner man en del bottensats i
vinet. Dekanteras gärna innan måltiden.
Art nr

Namn RÖDA VINER

Årgång

V5451

Albariño, Pazo de Villarei

14

Antal/
kolli
6 st

I nordvästa Spanien ligger det gröna området Galicien. Galiciens kust kännetecknas av de många, nästan fjordlika,
vikarna med bräckt vatten, vilka kallas för rías och indelas i Rias Altas och Rias Baixas. Här blåser Atlantvindarna
och nederbörden är stor. Dagarna är varma och nätterna svala.
Vinstockarna är gamla i Galicien. Bevis leder oss tillbaka i tiden till kelterna och romarna. Här odlas med än 100
inhemska druvsorter men den druva som gjort sig mest känd för området är Albariño.
Från vingårdarna Val de San Martino i Salnés Valley ligger de 81 ha stora vingården. De 20-åriga rankorna växer på
mellan 100-300 meters höjd över havet. Vineriet grundades 1993 och jobbar endast med den vita druvan Albariño.
Vinet jäses och lagras på ståltankar för att bevara all den potential som druvsorten ger.
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Birra Karma

I TA L I E N

Art nr

Namn

Typ

Storlek

Antal/
kolli

VA1010

Cubulteria

Belgian Ale

330

12 st

VA1011

Lemonale

Special Blanche

330

12 st

VA1012

Carminia

American Pale Ale

330

12 st

VA1013

Amber Doll

Ale med kastanjehonung

330

12 st

VA1014

Marilyn

Ale

330

12 st

I den lilla byn Alvignano, cirka 45 mil norr om Neapel i den Italienska regionen Kampanien, hittar vi
mikrobryggeriet Birrificio Karma. Det startade 2008 av paret Carmela och Mario Cipriano. Mario
jobbade tidigare på Vattenverket men var en flitig besökare av lokala ölbryggarmässor. Efter att han
själv gått en ölbryggarkurs tog passionen över och han gjorde slag i saken och började brygga öl på
heltid. Namnet Karma uppstod genom en sammanslagning av de äkta parens namn Carmela och
Mario.
Som alla ursprungliga hantverksbryggda öl, jäses den i flaskan, med naturlig jästfällning som
resultat. För att bevara alla näringsämnen i ölen buteljerar de dem opastöriserade, ofiltrerade och
utan konserveringsmedel. En del av malten kommer från ekologiskt jordbruk, rörsockret är
rättvisemärkt och råvarorna som används vid smaksättningen kommer från lokala bönder.
Birra Karmas motto är Kärlek & Kvalitet och detta visar sig tydligt i flaskan.

10

Gallician
FRANKRIKE

Art nr

Namn

Årgång

Antal/
kolli

V5714

Prestige Blanc

15

6 st

V5715

Prestige Rouge

15

6 st

V5717

Grenache Gris Rosé, Gallician

15

6 st

V5718

Gallician Prestige Blanc

14

6 st

V5719

Sauvignon Blanc Gallician

16

6 st

V5720

Cuvée Tradition Gallician

15

6 st

V5721

Chateau Des Monguettes Gallician

11

6 st

Vi befinner oss i Languedoc-Roussillon i södra Frankrike. Den vita Sauvignon blancen är en så kallas
Pays d óc, vilket innebär att druvorna plockas inom ett större område.
De röda växer i Costiéres de Nîmes. Detta område hör geografiskt sett till Languedoc-Roussillon men
då likheterna i vinerna är fler med Rhone så klassas de som Rhoneviner.
Då de flesta bönderna här är små, har de tillsammans bildat kooperativet La Cave de Gallicien. 50
bönder samarbetar på ca 800ha och tar fram både rött och vitt vin. Jordmånen består av små stenar i
flera lager vilket innebär att rankorna får jobba hårt. Det ger koncentrerade druvor av hög kvalitet.
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Bodega Zemlia
ARGENTINA

Art nr

Namn

Årgång

Antal/
kolli

V5030

Zinnia Malbec

12

12

V5031

Zemlia Malbec

14

12

På gamla platser betyder ”zemlia” både ”jord” och ”land” det vill säga själen av en nation.
Genom att namnge sin vingård Zemlia ville Bodega Zemilia hedra den oändliga jorden i
Argentina, som inspirerar till deras skapelser.
Mendozas ”terroir”, på östra sluttningarna av Anderna, återspeglar deras kärlek till vingårdar på
hög höjd och symboliserar fria andar som inte accepterar några gränser.
Evolucion II Malbec blev vald som det tredje bästa vinet alla kategorier under 2012 i
Argentina och Himno är en ”rising supernova”.
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Grgich Hills Estate
N A P A V A L L E Y, U S A

Art nr

Namn

Årgång

Antal/
kolli

V5900

Grgich Hills Estate Fumé Blanc

13

6 st

V5901

Grgich Hills Estate Chardonnay

13

6 st

V5902

Grgich Hills Estate Zinfandel

11

6 st

V5903

Grgich Hills Estate Cabernet Sauvignon

12

6 st

V5904

Grgich Hills Estate Merlot

12

6 st

Miljenko ”Mike” Grgich fick sitt första internationella erkännande 1976 vid berömda ”Paris
Tasting”. Under denna numera historiska blindprovning, vars panel bestod av framstående franska
domare, provades en rad mytomspunna vita Bourgognes från Frankrike och ett litet urval av
nyuppstartade Chardonnays från Napa Valley. Domarna blev chockade när alla poäng sammanställts
och det visade sig att de hade valt Mikes 1973 Chateau Montelena Chardonnay till det finaste vita
vinet i världen!
Idag vill Grgich Hills fortsätta göra distinkta viner med kvalitet, samstämmighet och livslängd. De är
mycket engagerade när det gäller naturlig vinodling och hållbarhet. De brukar sina fem vingårdarna
utan konstgödsel, bekämpningsmedel eller växtgifter, förlitar sig på vild jästjäsning och skapar, genom
sin passion för konsten av vinframställningens hantverk, ett matvänligt, balanserat och elegant vin.
Från och med årgång 2003, har alla Grgich Hills viner märkts med ”Estate Grown.” Detta garanterar
en konsekvent kvalitet och innebär att Grgich Hills kommer förbli en lysande symbol för hög klass
och god smak. Som ett erkännande av denna viktiga milstolpe ändrade vingården sitt namn 2007 till
Grgich Hills Estate.
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FRAKTER & ÖVRIG INFO
Leverans sker med er ordinarie order från Gastro Import och räknas in
i villkoren för fraktfritt.
Betalningsvillkor 10 dagar netto om inget annat avtalats.
Efter förfallodag debiteras dröjsmålsränta med 8,5%.
Vi reserverar oss för eventuella prishöjningar, årgångsbyte och slutförsäljning.

C & E Gastro Import AB
Dannfeltsgatan 12 A, 256 57 Ramlösa
telefon 042-29 60 00, 08- 91 10 23
www.gastro-import.se

