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Här kommer nu årets andra nummer av ”Gott vin”, ett litet brev med tips om viner som är värda att köpa.

På den vita sidan vill jag berätta om ett antal goda Riesling-viner från Tyskland. Vi var just nere i Rheingau
och provade runt 300 stycken. Höjdpunkter hos några producenter, som även finns att köpa i Sverige, är
dessa:

Leitz Eins Zwei Dry Riesling (nr 5822) för 99 kronor är ett bra basvin, med tydlig Riesling-karaktär, bra
fruktighet och markerad syra. Det fungerar till det mesta.

Vill man hellre ha en box så väljer man Prinz von Hessen Riesling Kabinett Trocken (nr 6480) för 159 kr
på 1,5 liters-box. Det motsvarar 79 kronor flaskan, vilket är ett utmärkt köp. Vinet är en typisk bas-Riesling
med druvtypisk doft och ren snygg smak. Det är utmärkt till alla rätter av fisk och skaldjur, och fungerar
även till lättare sallader, exempelvis en kycklingsallad.

Kloster Eberbach gör generellt mer än prisvärda viner, i mellan- och övre segmentet. Vi provade 2010
Steinberger Riesling Trocken som vi tyckte mycket om – ett torrt Riesling-vin, långt och gott. I Sverige
finns år 2006 av samma vin Steinberger Riesling Trocken (nr 73777)  för 125 kronor, väl värt att beställa.
Då får man ”på köpet” ett mognare vin med lägre syra och mer komplexa aromer.

I mellansegmentet hittar vi även Siefersheimer Riesling vom Porphyr (nr 2177) från den lilla producenten
Wagner-Stempel. De driver vingården helt ekologiskt, med mycket manuellt arbete i de branta vingårdarna.
Det ger också resultat, vilket man ser i detta vin. Det görs från en del av vingården som har mycket porfyr i
berggrunden, vilket ger mineral-karaktär åt vinet – mycket gott. I Tyskland kostar en butelj 14 Euro och i
Sverige 149 kronor, så detta är ett bra köp.

Så här brant är det i vingården – se bilden nedan

Vill man ha ett riktigt toppvin, och pengar inte är något problem, så köper man Wagner Stempel
Siefersheimer Riesling Heerkretz Grosses Gewächs (nr 90356) för 337 kronor – ett av de absolut bästa
vinerna bland de 300 vi provade på hela resan.



Alla dessa producenter, Leitz, Prinz von Hessen, Kloster Eberbach och Wagner Stempel är duktiga i sina
respektive segment och generellt säkra köp. (För Kloster Eberbach gäller detta deras viner från Rheingau.
De äger också vingårdar i Hessische Bergstrasse som gör mindre bra viner. Kolla på Systembolagets
hemsida var vinet kommer ifrån)

Vill man inte ha en Riesling, utan hellre en Sauvignon Blanc, kan jag föreslå Vicar's Choice Sauvignon
Blanc (nr 12000) för 89 kronor (halvflaska för 49 kronor). Detta är en korrekt och medelfyllig Sauvignon
Blanc från Nya Zeeland, av medel-kvalitet och till ett attraktivt pris. Den har ganska hög syra och lätt, fräsch
druvtypisk ton. Detta dricker jag gärna till skaldjur eller till en pocherad fisk. En kokt torsk eller pangasius
med dill och gräslök, dillpotatis och kall gräddfilsbaserad sås blir utmärkt till.

Om vi sedan går över till röda viner släpptes 1.200 flaskor 2010 Crasto Superior (nr 97038) på
Systembolaget för några dagar sedan. (Detta är en ny årgång som jag ännu inte provat – den förra skrev jag
om i Gott Vin nr 2012-01). Idag (7 augusti) finns årgång 2010 kvar i ett antal butiker runt om i landet. De
som var med mig på Portugal-provningen före sommaren minns kanske att vi provade detta.
Vinrecensenterna säger

DI: ”Brakfynd, om du gillar kraftfulla viner med potent frukt och maffiga,
matkrävande tanniner. Mycket bra grillvin inom två års horisont.”

Allt om Vin: BÄSTA KÖP ”Dov, ung sluten doft med mörka bär. Kryddig, mustig,
mycket god smak med rejäl frukt och snygg balans.

och jag tycker de har rätt. Något mer kortfattat har jag i min databas skrivit ”Alltid god. Kraftig, fyllig. Kan
lagras”. Dricker du det nu så se till att ha en kraftig köttbit till, eller drick det till höstens grytor, eller till en
oxfilé på nyårsafton.
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