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Nr 2 Februari 2021 » 99 kr (9,90 euro)

P
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ffärer  Februari 2021

Vår aktieportfölj slår index på nytt: +12,2 %

Per Hammarlund:

”Ta rygg 
på Årets 
Fond- 
segrarna”
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Aktuellt

Gröna aktier  
lyfter din portfölj

Placera

Nystart för  
våra portföljer

Spendera

Så slår den nya bilskatten

Prisguide: Boka sommarhuset redan nu
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Privata Affärer är Nordens största privatekonomiska magasin med en 
upplaga på 43 000 (TS) och 144 000 läsare (Orvesto). 
Med en annons i Privata Affärer når du en mycket kapitalstark 
läsekrets som har ett aktivt intresse för placeringar och andra viktiga 
privatekonomiska frågor.
Våra läsare är särskilt intresserade av aktier, fonder, försäkringssparande 
samt familjejuridik, skatter, sakförsäkringar, boekonomi, bilar, resor och 
vin. Många av våra läsare är dessutom entreprenörer. 

Per Hammarlund, chefredaktör

Annonsera
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14 läckra viner med olika stil och prisnivå
Vitt forts

Vin, land 

Varunummer Pris, kr

Stella Bella Chardonnay 2019*, Australien 94005 149 

Fylligt och smakrikt med toner av gula frukter, vanilj och nötter.  
Frisk syra som balanserar.  Gott till halstrade pilgrimsmusslor med brynt smör och rostade hasselnötter.
Leitz Magic Mountain Rüdesheimer Riesling  
Trocken 2020, Tyskland 

70626 159

Stilfullt vin med fokus och skärpa. Toner av äpplen, mineraler, honung 
och en snygg, markerad fruktsyra.  Gott till färska havskräftor.Albamar Albarino 2020*, Spanien 

90133 179

Tydligt frisk med stråk av vita blommor, örter och lite mineral. 
 Bra längd i avslutningen. Gärna till hjärtmusslor kokta i vitt vin.
Sancerre Domaine Raimbault-Pineau 2020, Frankrike 12173 180 

Friskt med finstämda aromatiska toner som drar år krusbär, lime och 
gräs. Avslutas med syrlig elegans.  Utmärkt val till en skaldjursplatå.Guitian Godello Sobre Lias 2019*, Spanien 95494 198

Läcker frukt med toner av gula päron, örter, färsk citrus och en god 
rondör i avslutningen.  Gärna till vinkokta musslor med vitlök och persilja.
Würzburger Stein Silvaner Erste Lage  Juliusspital 2020*, Tyskland  

90358 199

Stiligt vin från Franken. Här finns en ren, frisk citrusliknande fruktighet, 

stråk av melon och en liten örtig ton.  Till en fräsch skaldjurssallad med örtdressing.Rall White 2019*, Sydafrika  
95662  299

Nyansrikt med lätt blommiga drag, stråk av gula päron, örter, apelsin-
skal. Aningen mineralsälta i avslutningen.  Mycket gott till en mustig hummersoppa.

Mousserande
Vin, land 

Varunummer Pris, kr

Boschendal Brut Chardonnay Pinot Noir, Sydafrika  7889 120

Cap classique – sydafrikanskt bubbel med god fruktighet med toner av 
äpplen och citrus och en liten avrundad nötighet. 
 Gärna till en sallad med king crab legs.Pol Roger Blanc de Blancs 2013*, Frankrike 88285 729

Elegant, nyansrik och distinkt champagne med krämig mousse, finstämd 

fruktighet och drag av nybakad brioche.  Den ultimata lyxen till färska, naturella skaldjur.Vitt
Vin, land 

Varunummer Pris, kr

Muscadet Sèvre et Maine sur lie 2020, Frankrike 2275 85

Härligt skaldjursvin med sin lätta, citrusfräscha stil. 
 Ställ fram väl kylt till ett fat ostron.Mileo Bianco Organic 2020, Italien 

2604 89 

Kul ekovin i lättsam stil med lite blommiga toner, drag av apelsin och 
med viss sötma i eftersmaken.  Servera ordentligt kylt till färsk pasta med vitlöksdoftande räkor.
Soalheiro Alvarinho 2020, Portugal  74935 129

Drag av persikor, melon och en lätt örtighet.  Friskt och aptitretande och passar till exempelvis dilldoftande insjö
kräftor. 
Robert Mondavi Private Selec. Sauv. Blanc 2020, USA 2746 129 

Friskt och aromatiskt med toner av vinbär, krusbär och passionsfrukt. 
 Passar fint till en klassisk lobster roll, krämig hummerröra serverad i 
frasigt korvbröd.
Schiefer Riesling Feinherb 2020, Tyskland                7953                  149
Fin spröd stil med balanserad sötma och en tydlig, nästan vibrerande 
fruktsyra. Läskande och finstämt.  Den lätta sötman matchar krispiga krabbkakor med chilimajonnäs.

Vilken dröm att få pilla ut det godaste krabb-köttet eller bara frossa i en skål färska räkor. 
Finns det då 
något speciellt skaldjursvin som passar till alla ty-per av skaldjur? Svaret är både ja och nej. Ett friskt mousserande vin är aldrig fel eller en pigg muscadet från Loire. Men går man lite in i detalj så 

Gunilla  
Hultgren 
Karell,  
vinexpert

 PA tipsar
Månadens 
vin

*tillfälligt sortiment

FOTO: ISTOCK

Hög tid för  havets 
frukter

finns det viner som passar bättre till vissa skaldjur än andra. Dess-utom beror det optimala vinvalet på om skaldjuren är naturella eller anrättade och vilka tillbehör som eventuellt serveras.
Som vanligt gäller att ju mer smak på det som serveras, desto mer smak bör vinet ha. Ett alltför lätt och elegant vin tillsammans med musslor smaksatta med chili och vitlök gör att vinets smak inte kommer till sin rätt. Ett kraftfullt och fatlagrat chardonnayvin från Australien som serveras till ett 

naturellt ostron kör troligen över ostronets sublima havskaraktär.Vissa skaldjur som hummer och krabba har en liten söt ton och där passar ett vitt vin med lätt druvsötma som möter skal-djurens finstämda sötma.Rödvin och skaldjur är ofta ingen bra idé. Skaldjur innehål-ler umami och då kan det lätt bli en oangenäm smakkrock med det röda vinets strävhet. Men om det serveras exempelvis en pasta med gräddig sås och skaldjur kan man testa ett ganska lätt och frisk rödvin till.

En skaldjursplatå framför sig på bordet. Det är något alldeles extra.

Schiefer 
Riesling 
Feinherb 
2020
Nr: 7953
Pris: 
149 kr 

Vin Spendera
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Annonsprislista Privata Affärer

Annonspriser och format (utfallande)

Uppslag
410 x 275 mm
121 100 kr

Helsida
205 x 275 mm
69 200 kr

Utgåva Utgivningsdag Materialdag Övrigt

 2 4 februari 19 januari Årets Fond

 3 4 mars 16 februari Aktier

 4 1 april 16 mars  Tjänstebilar/Fritidshus/Fondguide

 5 29 april 11 april  Deklarationsspecial/Billeasing

 6 3 juni 17 maj  Aktier

 7-8 1 juli 14 juni  Stora sommarnumret

 9 2 september 17 augusti Aktier

 10 30 september 14 september Tjänstebilar/Fondguide

 11 28 oktober 12 oktober Billeasing/Skattespecial

 12  25 november 9 november Aktier

 1/23 23 december 7 december Årets Bank

Materialdagar och utgivningsdagar 2022

Halvsida
102,5 x 275 mm/205 x 137,5 mm
48 900 kr

Annonsmaterial

Material: Högupplöst PDF med 

bilder och typsnitt inkluderade.

Skuret format: 205 x 275 mm. 

Utfall: 5 mm på varje sida om 

dokumentet.

OBS! 4:e omslag (baksidan) är 30 

mm lägre p g a inkjet-adressering: 

205 x 245 mm.

Upplösning: 300 dpi.

Färger: Europaskalan (CMYK).

Tryckmetod: Offset. Limbunden.

Debiteringsupplysningar

Reklamskatt är inräknad i 

priserna. Moms tillkommer på 

samtliga priser.

För omslagssidor utgår ett 

pristillägg.

Endast definitiva order 

accepteras.

Förmedlingsersättning 5%. Inga 

kassarabatter.

För andra annonsformat,  

kontakta ansvarig säljare.

Vid avbokning av beställd och 

bekräftad annons efter materialdag 

förbehåller vi oss rätten att debitera 

fullt annonspris. Avbokning kan 

endast ske skriftligen till oss.

Vid avbokning senare än 21 dagar 

före materialdagen debiteras 

75% av annonspriset.

OBS! Om någon av uppgifterna 

på er order ej överensstämmer 

med era instruktioner, var vänlig 

meddela oss senast 8 dagar efter 

mottagandet av orderbekräf-

telsen. Om så ej sker anses våra 

uppgifter korrekta och accept-

erade.

Materiallämning:

annons.bt.bonnier.se
Användarnamn: annons

Lösenord: bonnier

Teknisk Info & Kontakt

annons.bt.bonnier.se

Printansvariga säljare: Alkholreklam
Business Factory
Anders Gimner 
0708-653 603, anders@businessfactory.se



Annonsprislista Placeringsguiden

Annonspriser och format (utfallande)

Uppslag
410 x 275 mm
61 900 kr

Helsida
205 x 275 mm
43 500 kr

Utgåva Utgivningsdag  Materialdag 

 1 19 januari  7 jan

 2 16 februari  4 feb

 3 16 mars  4 mars

 4 13 april  1 april

 5 11 maj  29 april

 6-7 15 juni  2 juni

 8 17 augusti  5 augusti

 9 14 september  2 september

 10 12 oktober  30 september

 11 9 november  28 oktober

 12 7 december  25 november

Materialdagar och utgivningsdagar 2022

Halvsida
102,5 x 275 mm/205 x 137,5 mm
21 800 kr

Annonsmaterial

Material: Högupplöst PDF med 

bilder och typsnitt inkluderade.

Skuret format: 205 x 275 mm. 

Utfall: 5 mm på varje sida om 

dokumentet.

OBS! 4:e omslag (baksidan) är 30 

mm lägre p g a inkjet-adressering: 

205 x 245 mm.

Upplösning: 300 dpi.

Färger: Europaskalan (CMYK).

Tryckmetod: Offset. Limbunden.

Debiteringsupplysningar

Reklamskatt är inräknad i 

priserna. Moms tillkommer på 

samtliga priser.

För omslagssidor utgår ett 

pristillägg.

Endast definitiva order 

accepteras.

Förmedlingsersättning 5%. Inga 

kassarabatter.

För andra annonsformat,  

kontakta ansvarig säljare.

Vid avbokning av beställd och 

bekräftad annons efter materialdag 

förbehåller vi oss rätten att debitera 

fullt annonspris. Avbokning kan 

endast ske skriftligen till oss.

Vid avbokning senare än 21 dagar 

före materialdagen debiteras 

75% av annonspriset.

OBS! Om någon av uppgifterna 

på er order ej överensstämmer 

med era instruktioner, var vänlig 

meddela oss senast 8 dagar efter 

mottagandet av orderbekräf-

telsen. Om så ej sker anses våra 

uppgifter korrekta och accept-

erade.

Materiallämning:

annons.bt.bonnier.se
Användarnamn: annons

Lösenord: bonnier

Teknisk Info & Kontakt

annons.bt.bonnier.se

Printansvariga säljare: Alkholreklam
Business Factory
Anders Gimner 
0708-653 603, anders@businessfactory.se



Kontakta  gärna oss

Ansvariga säljare på Elite Media

Niklas Lundgren
0709-37 80 00, 08-400 20 980
niklas@elite-media.se

Dennis Holm
073-733 09 16, 08-400 20 981
dennis@elite-media.se

Harald Nilsson
076-199 01 00, 08-400 20 931
Harald@elite-media.se    

Chefredaktör, Privata Affärer
Per Hammarlund
08-736 57 94
per.hammarlund@privataaffarer.se

Försäljningschef
Johan Petersen
070-542 23 68
johan.petersen@bbm.bonnier.se

AD & Creative Director
Jens Dagergren
08-736 57 98
jens.dagergren@privataaffarer.se

Chefredaktör, Placeringsguiden
Fredrik Lindberg
08-736 54 87
fredrik.lindberg@privataaffarer.se

Senior Account Manager
Mats Rytter
073-558 65 58
mats.rytter@bbm.bonnier.se

www.privataaffarer.se

Privata Affärer
105 44 Stockholm
Besöksadress: 
Gjörwellsgatan 30
Telefonväxeln: 
08-736 53 00


