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Svenske vinbonden Rickard Enkvist fick 19 april pris för bästa vin
på mat- och vinmässan i Ojén. Det var hans Sueños 2004 som
slog ett 50-tal andra spanska viner. Foto: Carin Osvaldsson
[Köp bilden]
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Svensk vindröm som går i
uppfyllelse
Senaste radannonserna
- [Jobb]Kille 35
talar 6 språk
söker arbete
- [Bostad]Uthyres i
centrala Marbella
- [Bostad]Uthyres
Los Boliches
- [Bostad]Önskar
hyra hösten -08
- [Annat]Hjälp
med spanska
Fler
radannonser

Evenemang
- [2008-05-14
Estepona] Feria de
Estepona 2008
- [2008-05-14 Málaga]
Internationell gala:
Klassisk balett
- [2008-05-13 Nerja]
Föredrag på engelska:
"Kokoschka, Klimt &
Schiele"
- [2008-05-10 Málaga]
Bombay Sapphire
Design Exhibition
- [2008-05-05
Almuñécar] "Cuatro
estaciones entre luces
y sombras”

FÖRETAGSNYTT Rickard Enkvists röda Sueños från
bodegan Cesar i Gaucín, valdes i april till bästa vin av
juryn på vinmässan i Ojén. – Att vinna priser är
viktigt, särskilt för en nykomling som jag, säger
Rickard som är mycket nöjd över utmärkelsen.
I april arrangerades de årliga gastronomiska dagarna i den
lilla byn Ojén strax norr om Marbella. Inför mat- och
vinmässan hade ett 50-tal viner från 32 olika spanska
bodegor testats av 15 sommelierer under en månads tid.
Det röda vinet Sueños, årgång 2004, från svensken Rickard
Enkvists gård, var ett av dem. När Rickards eonolog blev
uppringd av arrangörerna dagen innan prisutdelningen för
att de ville försäkra sig om att vinbonden skulle vara på
plats, förstod han att det hade gått bra. Vinet hamnade på
förstaplats i den professionella omröstningen och slog
därmed ett 50-tal andra spanska viner.
Skjuts framåt
Omröstningen bland de cirka 700 besökarna på mässan
vanns av ett vin från Ribera del Duero.
– Det finns inte en åsikt om vilket som är det bästa vinet,
säger Rickard. Det handlar om smak och tycke.
– Sueños har en kraftfull färg och bouquet, är ganska lång
i munnen och har bra balans. Det är väl vad sommeliererna
tycker om.
Utmärkelsen ger Sueños som nykomling på marknaden en
skjuts framåt.
– Priset är en väldigt bra dörröppnare och underlättar för
distributörens försäljare. Många potentiella köpare avvaktar
gärna när det handlar om ett nytt vin, men nu har vi något
att komma med.
Läs mer på http://www.enkvistwines.com
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