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Den svenske vinodlaren Rickard
Enkvist gör succé i Spanien. Nyligen
konkurrerade han ut de största
spanska vinhusen med två
guldmedaljer och en silvermedalj vid
två olika vintävlingar.
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Cezar i Gaucín står bakom det
uppskattade och mycket kraftiga röda
tempranillovinet Sueños 2006.
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I helgen belönades han med guldmedalj i
den nationella tävlingen Mezquita i
Córdoba, samtidigt som dessertvinet Sofia
2007 fick en silvermedalj. Sofia knep
dessutom nyligen en guldmedalj i den
internationella tävlingen CINVE i Sevilla.
"Medaljerna betyder mycket, särskilt i
Spanien om man är en svensk som odlar
viner i Andalusien. Det finns många gamla
rävar i branschen, men nu kan de inte
säga något", säger Rickard Enkvist, som
flyttade till södra Spanien för många år
sedan, till webbtidningen Sydkusten.se.
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Enkvist Wines odlar sina druvor på 650
meters höjd, vilket ger ett kraftfullt skal
som slår igenom i vinet.
"Jag försöker göra något nytt och de
gillade tydligen mitt kraftiga vin. Jag har
placerat Gaucín på vinkartan. Det har inte
gjorts vin här sedan romartiden", säger
han till Aftonbladet.
Enkvist berättar vidare att det inte är lätt
att slå sig fram som svensk vinodlare i
Spanien och han ser medaljerna som ett
erkännande. Enqvist Wines producerar
omkring 15.000 flaskor om året.
Grossistföretaget Ametller som drivs av
spanjorskan Maria Alexandersson i
Ödåkra, är Enkvists nya svenska
distributör. Än så länge finns vinet endast
på några få krogar i Sverige.
Bland annat har Rickard haft en spansk
vindag på Operakällaren i Stockholm samt
vinprovningar i både Malmö och Göteborg
för krögare och sommelierer.
"Om inte Systembolaget fanns skulle vi
sälja hur mycket som helst i Sverige. Nu
blir det ju bara till krogar, men det börjar
röra på sig, jag har redan fått flera
beställningar från både Sverige och
Danmark", säger Enkvist till Sydkusten.se.
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Det finns dock ett problem: produktionen får helst inte bli större.
"Jag är pensionär och brukar säga att sysselsättning är bra så länge det inte urartar till
arbete", säger Rickard Enqvist till Aftonbladet.
Verdot -vin, vilket är
PS. Bland nyheterna för 2010 märks ett hundraprocentigt Petit Verdot-vin,
ovanligt då druvan vanligtvis brukar blandas upp. Namnet tros bli Sueños Gran
Reserva Petit Verdot.
Mer info på http://www.enkvistwines.com/
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