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I den kulinariske verden er naturvinen på alles læber. Traditionel vin er lidt af en bastion at udfordre, men i en
tid, hvor der i stigende grad er fokus på miljø og rene fødevarer, er naturvin godt på vej til at blive folkeeje.
Naturvin er en personlig beretning om, hvordan en selvlært sommelier faldt pladask for naturlig vin, på trods
af en stejl skepsis og et uendeligt arsenal af fordomme. Her fortælles historien om, hvordan ét glas vin
ændrede det hele, og der bydes indenfor i en mangfoldig og meget personlig vinverden fuld af nye spændende
smagsoplevelser skabt uden tilsætning af gær, svovl eller anden kunstig hjælp. Naturvin er ganske enkelt
fermenterede druer, hverken mere eller mindre, og det smager fantastisk! Solfinn Danielsen tager os med på
en rejse fra det pulserende Paris og ned gennem det franske vinland til en episk afslutning i livsglade
Barcelona. Rejsen går gennem barer og vinmarker, hvor vi møder hjertevarme mennesker og dedikerede
vinmagere – heriblandt to gamle søstre, der lavede naturlig vin som de måske allerførste, og kvinden, der
håndmaler alle sine flasker og kysser dem, inden de forlader kælderen. Der er vin, der passer særligt godt til
nordisk mad og sågar serverespå de fineste gourmetrestauranter, og der er vin til hverdagen, hvor alle kan
være med. Også du. Sæt dig på bagsædet og følg med på turen, fyld naturvin i glasset og find inspirationen til
selv at rejse ud og smage meget mere. Naturvin er produceret på håndplukkede økologiske eller biodynamiske
druer og med så lidt indblanding som overhovedet muligt i forhold til produktionsmetode og tilsætning.
Smagsmæssigt er naturvinen i en genre helt for sig og minder oftest ikke om konventionel vin. Om forfatteren
Solfinn Danielsen er importør af naturlig vin og indehaver af vinbutikken Rødder & Vin, hvor alle vine er
valgt ud fra en personlig præference. Solfinn fik interesse for vin allerede som kokkeelev og har gennem
mange år arbejdet som tjener/sommelier i København, bl.a. på Manfreds & Vin. Solfinn er desuden siden 2010

den ene halvdel af madkonceptet Rødder.
Vinoteket öppnar för säsongen. Montepulciano är en druvsort som odlas i Italien. Välkommen till Urban
Smak - Restaurang, restauranger, öl, bar, streetfood, naturvin, craft beer, vegetariskt mat, vegan mat,
mikrobryggerier i Växjö.
Boka bord. Mail: bageri@soderbergsara. Vi gillar råa grejer, rå fisk och rått kött. I Restaurang Cirkeln kan
du njuta av omsorgsfullt tillagad frukost, fika, lunch och middag, tillsammans med ett glas naturvin, ekologisk
öl eller alkoholfri must. GÖTEBORGS bästa dumplingS. Mail: bageri@soderbergsara. Adress:
Österportstorg 1 Telefon: 0411-12580 Öppettider: Må-fr 7-17, Lö 7:30-16, Sön stängt. Terrace will arrive
with promises of sun, blankets or both. Boka bord. VÅRA BUTIKER SÖDERBERG & SARA YSTAD.
Ekologiskt och närodlat i trevlig miljö med personlig service. Mail: bageri@soderbergsara. På
Esperantoplatsen, inte långt från Järntorget, hittar du oss – Göteborgs bästa dim sum- & dumplingsrestaurang.
Välkommen till Göteborgs officiella besöksguide. Fyra fristående tillfällen under våren.

