
Joulukuu on viimein täällä! Joulukuun ja 
joulukalenterin ensimmäinen päivä korkataan 

juhlavasti Blossa Sparkling & Spices 
-kuohuvalla! Syksyn ja talven juhlakauteen 

sopiva punaviinipohjainen Blossa Sparkling & 
Spices Classic Red yhdistää glögimausteet ja 

kuohuviinin. 

Joulu voi olla myös vihreä! Ihastuttavan raikas 
ja hedelmäinen Le Contesse Prosecco Bio 

Brut ilahduttaa luomujoulun viettäjiä ja myös 
vegaani-ystävä kohottaa maljan huoletta. 

Vinkki: Tee piccolo-pulloista ”joulukuusi” ja 
magnum-pullosta kilistelee koko suku! 

Mikä on joulunpunainen ja maistuu 
mansikalta? Aidoista mansikoista tehty 

Fresita-kuohuviini tietenkin! Tämä herkku 
sopii niin jouluisiin drinkkeihin kuin 

uudenvuoden juhlintaan. Kokeile raikasta ja 
näppärästi valmistuvaa Jouluspritziä.

Raikasta kepeyttä kauniissa puolikkaassa 
pullossa! Nauti kuiva ja sitruksinen rosee 
pikkujoulujen aperitiivina. Monipuolinen 
rosé sopii erityisesti kalan, salaattien sekä 

kasvisten kanssa.

Järjestä joulukortti-työpaja. Työpajaa varten 
tarvitset sakset, kortteja, koristelutarvikkeita, 

askartelevia ystäviä, helposti tarjoiltavaa 
suupalaa sekä hiilineutraaliksi sertifioitua 
Lindeman’s Shiraz Cabernet -punaviiniä, 
josta voit valmistaa herkullisen Fireplace 

Dream -viinidrinkin

Elegantti Pongracz Rosé Brut on erinomainen 
valinta itsenäisyyspäivän juhlamaljaksi tai 

Linnanjuhlien kisastudion juhlabuffet-
kuohuvaksi. Roseekuohuviinin maku 

on erittäin kuiva, hennon paahteinen ja 
sitruksinen. Pehmeät kuplat saavat aikaan 

veden kielelle nostattavan jälkivaikutelman!

Paluu arkeen itsenäisyyspäivän jälkeen 
maistuu makeammalta mehevän hilloisen 

ja marjaisan alkoholittoman Cabernet 
-punaviinin ja lohtupastaruoan kanssa.

Tonttujen lisäksi joulukuussa tanssivat myös 
lohikäärmeet! House of The Dragon -sarjan 

laadukas nimikkoviini on täydellinen lisä 
joulukalenteriin tai vaikkapa oiva joululahja 

sarjan fanille. 



Annan päivänä käynnistyvät jouluvalmistelut 
toden teolla! Muista siis rakasta Annaa, 
Annea, Annelia, Annia, Anua, Annikkia, 

Annikaa ja Annukkaa nimipäivään sopivalla 
elegantilla Anna de Codorníu -cavalla.

Viikonloppuna on lupa hemmotella 
itseään! Kokeile palkitun australialaisen 
huippuviinitalon mehevän täyteläinen 

punaviini Shiraz ja Cabernet Sauvignon 
-rypälelajikkeista 0,375cl pullossa. Todellista 

luksusta lauantain kunniaksi.

Tätä lahjaa ei tarvitse kääriä: tyylikkääseen 
lahjapakkaukseen jouluksi pukeutunut 

argentiinalainen Trapiche Extravaganza tuo 
vuoden isoimpaan juhlaan nimensä mukaisesti  

eli loistokkuutta ja fantasiaa. 
Vinkki: loistava viini myös perinteisen kinkun 

seuraan. 

12 Knights on kunnianosoitus portugalilaisille 
ritareille ja kertoo kuuluisan portugalilaisen 

tarinan 12 rohkeasta miehestä, jotka taistelivat 
puolustaakseen omaa maataan sekä Portugalin 

kansaa. Pulloa koristava miekka on symboli 
ritarien rohkeudesta. 

Täyteläinen ja hienostunut luomuviini Chilestä 
kätevän kokoisessa puolikkaassa pullossa on 
mehevä kumppani lohduttaville ja runsaille 

pataruuille. 
 

Lahjattomat vai Lahjomattomat? Bourbon-
tynnyrissä kypsytetty argentiinalainen Los 

Intocables Black Malbec on loistava viini 
‘lahjomattomalle’ hyvän viinin ystävälle. 

 

Sääennusteemme mukaan lähipäivinä 
on luvassa kylmiä päiviä, mutta sitäkin 

lämpimämpiä hetkiä yhdessä tärkeinpien 
ihmisten seurassa. Alkoholiton Blossa 

Glögg lämmittää kuin ystävän kutoma ihana 
kaulahuivi. 

 

Voitokas Antiche Terre Amarone Baorna 
on hurmannut Viinilehden tuomariston 

ja onkin Vuoden punaviini 2021! Ota vielä 
ennen jouluaaton kiireitä hetki aikaa itsellesi 
tämä vivahteikas punaviini seuranasi. Lisää 

comboon vielä herkullinen juustolautanen ja 
huippuilta on taattu! 

 



Viimeiset pikkujoulut ennen joulua? Suomen 
suosituin kuohuviini on tyyliltään klassinen 

cava. Sopiva ripaus makeutta tekee siitä 
monipuolisen juhlajuoman ja moneen 

makuun sopivan. 

Lahjat paketoitu, paperi loppunut, teippi ei 
irtoa sormista ja joululaulut tulevat korvista? 

Onneksi uunissa hautuu lohturuoka, jota 
jo lasissa seurakseen odottelee tyylikäs 

ranskalainen Ogier Artesis Côtes du Rhône 
Rouge. 

No onkos täällä kilttejä aikuisia? Oli tai ei, 
mutta aina löytyy tilanteeseen kuin tilanteeseen 

sopiva ‘partner in wine’: supersuositut 19 
Crimes -viinit kertovat Australiaan aikoinaan 
karkotettujen englantilaisten ja irlantilaisten 

vankien tositarinat. 

Tänään vietetään kansainvälistä sangriapäivää! 
Valmista siis herkullinen talvisangria päivän 
kunniaksi. Talvisangria valmistuu helposti, 

kun kuumennat tetrallisen Sancrispino Syrah 
Merlot-punaviiniä ja inkivääriolutta samassa 

suhteessa. Testaa helppo ja herkullinen ohje ja 
ihastu! 

Helsingin Sanomien Paras alkoholiton 
valkoviini -testivoittaja eikä syyttä! Tämä 

alkoholiton valkoviini on raikas, puolikuiva 
sitruksisen makuinen saksalainen Riesling, 
joka on erittäin monikäyttöinen ruokaviini. 

Täydellinen lisä vaikkapa joulupöytään kalojen 
kaveriksi.

Tämän vuoden vuosikertaglögi Blossa 22 tekee 
makumatkan New Orleansiin, jonka kaduilla soi 
svengaava jazz ja ilmassa tuoksuvat mausteiset 

kreoli- ja cajun-ruoat. Valkoviinipohjainen 
Blossa 22 sekoittaa rommia, passionhedelmää, 

limettiä, mansikoita, mustikoita sekä chiliä 
klassisten glögimausteiden kanssa

Italian tunnetuin kuohuviini Zonin Prosecco 
on täydellinen kaveri aatonaaton fiilistelyyn. 
Kaada itsellesi lasillinen kuohuvaa ja kääräise 
viimeiset paketit kuusen alle. Joulu saa tulla!  

Ihanaa, jouluaatto! Joulukalenterin 
viimeisenä päivänä nautitaan tietysti Laroche 

Chablis -huippuviiniä. Se on paitsi loistava 
joulupöydän kalaruokien kaveri, mutta 

myös muistutus joulun hengestä eli toisten 
huomioimisesta, omastaan jakamisesta sekä 

lähimmäisenrakkaudesta. 


