Medlemmar i SWEA Örestad besöker Arilds Vingård
Programmet för gick av stapeln den 24 september då några vinintresserade sweor
träffades på Arilds Vingård. Vädret var kanske inte det allra bästa, men solen tittade
fram lite då och då, så det blev en mycket intressant och trevlig promenad mellan
vinrankorna. Ägarinnan Anette guidade oss och berättade om de olika druvorna.
Årets skörd verkar ganska god, men problemet är att druvorna kanske inte hinner
mogna ordentligt. Deras största produktion är vita viner , men de har även lyckats
framställa en röd Pinot Noir. Vi blev nästan lite bekymrade å deras vägnar om
kanske druvorna inte skulle hinna mogna, men vi fick veta att de i så fall ändå kan
pressas och brännas till en grappa.
Vi fortsatte vandringen över den vackra tegelbelagda gårdsplanen, där teglet från
skorstenen vid Höganäs tegelbruk släppt till materialet. I vineriet fick vi titta på
pressen och de imponerande rostfria tankarna, där vinet jäser till önskad styrka innan
det tappas på ekfat att lagras och mogna. Först efter ett par år är det klart att tappas
på flaskor för försäljning och konsumtion. Anette berättade också hur de framställer
mousserande vin med flaskorna stående uppochner i ett ställ där de vrids enligt
”tidtabell” och när slutligen ”bottensatsen” samlats i halsen på flaskan fryses den och
ut ploppar den grumliga proppen och kvar finns det klara vinet.
Som tidigare nämnts bränner de skalrester till en grappa i en mycket vacker apparat.
Runda, blanka kärl av koppar med diverse rör och ledningar var en riktigt sensuell
skapelse.
Vi avslutade vårt besök med att äta en mycket god räksmörgås och fick då möjlighet
att smaka deras viner. De har serveringstillstånd i sin restaurang, men får inte sälja
flaskor på vingården.
Med skattereglerna i Sverige har de endast möjlighet att sälja sina viner i Danmark
(utomlands), så man gör sin beställning i Arild, varifrån flaskorna levereras till deras
butik i Helsingör där man sedan får hämta dem.
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