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Innehåll: 
 02  TSE-nyheter på Systembolaget 1 oktober 2012 - 27 viner  
 07  Lansering av småpartier i vinkällarbutikerna 1 oktober – 35 viner 
 14  Smygtitt på Säsongslansering vinter 2012 – 34 viner  
 18  Le Domaine de la Pousse d'Or – 7 viner 
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Av Per Bill 
 

TSE-nyheter i oktober är en av många nyordningar i Systembolagets nya lanseringsmodell. De 
senaste åren har april och oktober inneburit strategiska lanseringar och ingenting annat, inte 
ens en liten lansering i vinkällarbutikerna. Nu blir det ändring även på detta område.  De 
strategiska lanseringarna upphör vid årsskiftet och fokus kommer i stället att läggas på dels 
säsongslanseringar, dels på de lite mer exklusiva TSE-lanseringarna som lanseras i ett 40-tal 
butiker landet runt.  
 

I denna den första TSE-lanseringen i oktober 
hittar vi 27 viner. Trots att det är en ganska 
liten lansering finns gott om bra köp. Totalt 
har jag hittat tre världsklassviner, varav ett är 
ett superfynd, samt 14 fyndviner under 300 
kronor. Två av fyndvinerna är dessutom så 
bra att de når upp till vår näst högsta 
prisvärdhetsmarkering – Ett riktigt fynd!  
 

Lanseringens bästa och mest prisvärda vin 
är superfyndet 2010 Vacqueyras Le Clos, från 
Rhône-producenten Montirius. Christine och 
Eric Saurel är femte generationens 
vinproducenter på Domaine Montirius. När 
Eric Saurel tog över efter sin fadern Max 
beslöt man tillsammans att upphöra med 
kemiska bekämpningsmedel. Övergången var 
klar 1987 och sedan dess odlar man helt 
biodynamiskt på cirka 54 hektar mark. 
Toppvinet Vacqueyras Le Clos är gjort på 
syrah- och grenachedruvor från i huvudsak 
45-åriga vinstockar. Även husets enklare 
Vacqueyras Garrigues håller hög klass och 
årgången 2010 är inget undantag – tvärtom! 
 
 
 
 
 
 

Meerlust är en klassisk 
sydafrikansk producent 
som dock varit lite på dekis 
de senaste tio åren. Men 
sedan ett par år ser jag 
klara förbättringar och 
husets 2009 Chardonnay är 
ett riktigt trevligt, 
högkvalitativt vin.  
 

Slutligen lanseras det under hösten en hel 
radda röda och vita Bordeaux-viner från 
toppåret 2009. 2009 Château Cantemerle och 
2009 Château Rollan de By är två exempel, 
men senast jag sökte på Systembolagets 
hemsida hittade jag hela 82 viner från 
Bordeaux och toppåret 2009. Tyvärr är 
priserna ibland smärtsamt höga. 25 000 kr 
per flaska för Château Petrus är betydligt mer 
än min högstanivå för en flaska vin. 
   

Lanseringsdag för samtliga viner är 1 
oktober 2012 
 



