Pressklipp
Nedan hittar ni ett urval av de pressklipp vi blivit omnämnda i.
2012-10-06 Rekommenderas
Det är inte bara vi som är förtjusta i vår nyhet
Freixenet Legero
(artikel nr 1934), Allt om vin rekommenderar Legero i sitt oktober
nummer! Glöm inte att
Freixenet Legero
även lanseras på 20 cl flaska den 1: a November.
2011-04-20 - René Barbier Rosado, bästa rosé-boxen
Jens Dolk listar för Expressen René Barbier Rosado som bästa
Rosé-boxen och beskriver den som hans absoluta favorit i år.
Se pressklipp som bild
2011-04-17 Bästa Lådvinerna till Påsk
Inför påsk tipsar Gunilla Hultgren Karell om sina favoriter där Rene´
Barbier Rose belönas med fyra getingar. Vinet beskrivs som friskt
och svalt med smak av hallon, lättsam försiktig stil, utmärkt till påsk
buffens lax rätter.
Se pressklipp som bild
2010-08-24 - Livets Goda "100 viner i Beställningssortimenet"
San Felice Brunello di Montalcino får omdömet "Mycket stark
rekommendation, ett stort vin" och kammar hem 95 poäng. Beskrivs
som ett ungt och fruktig vin med tät, mörkröd frukt, läcker syra och
kraftfull torr, ännu ung eftersmak.
2010-08-24 - Livets Goda "100 viner i Beställningssortiment"
San Felice Vigorello får strålande omdömen och 93 poäng. Beskrivs
som ett djupt, rikt och fylligt vin med mörkröd frukt, tydliga tanniner
och elegant eftersmak.
2010-07-24 - Expressen, Kvällsposten, GT " Vinnare på
picknicken"
Gunilla Hultgren Karell ger René Barbier Rosado BiB fyra getingar
och beskriver rosévinet som ren, frisk med inslag av hallonbåtar,
vinbär och med en god liten bitterhet mot slutet. Passar bra till
pastasallad med kyckling och ruccolapesto.
2010-07-17 - Norrköpings Tidningar "Årets rosa färg"
René Barbier Rosado BiB rekommenderas starkt och beskrivs som
ett riktigt bra och smakfullt matvin, främst till grillat och matiga
sallader.
2010-06-17 - Vinbanken "Rosa bubblor lyfter veckans vintips"
Elke Ljung tipsar om Freixenet Elyssia Pinot Noir på
Beställningssortimentet och ger vinet 4/5 poäng. Hon beskriver
smaken som bärig, ren och frisk mousserande. Den söta rondören

lyfter verkligen smaken och gör vinet sådär emotståndligt charmigt.
2010-06-04 - Allt om Mat " När ni delar grill - att dricka till"
Allt om Mat tipsar om dryck till grillad mat och valet om rosévin
hamnar på René Barbier Rosado BiB. Vinet beskrivs som diskret
med drag av röda bär, aningen druvsötma och med en frisk
avslutning.
2010-05-27- Östgöta Correspondenten " Många prisvärda fynd
kommer i juni"
Claes-G Palander tipsar om prisvärda bekantskaper och däribland
René Barbier Tinto.
2010-05-14 - Svenska Dagbladet " Roséviner hela året"
Jens Dolk hyllar René Barbier Rosado BiB och utnämner vinet till
Årets rosébox-favorit!
2010-04-22 - Vinbanken " Veckans vintips - sött bubbel i
Beställningssortimentet"
Elke Ljungs vintips denna vecka går till Freixenet Malvasia 2001 och
beskrivs som en tveklöst spännande smak som bara väntar på att bli
upptäckt och användas i söta kombinationer.

