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Här kommer ett nytt nummer av ”Gott vin”, denna gång med tips om fyra mer än prisvärda 
 

röda viner från Sydafrika. 
 
Vinerna är av olika typ och i olika prisklass, men de är alla mer än prisvärda i sin respektive grupp. Vilket 
eller vilka man sedan köper är en fråga om personlig smak och till vilket tillfälle man handlar. 
 

Först har vi Koopmanskloof Cabernet Sauvignon Shiraz (nr 20020) för 75 kronor. Detta är ett typiskt 
grillvin med mycket frukt och kropp, och en tydlig kryddig ton av Shiraz-druvan. Det har också en rökig ton, 
vilket fungerar mycket bra till grillat. Det är inte ett superbra, superkomplext vin, men för 75 kronor är det 
utmärkt till grillfesten. Det kan också fungera till mustiga höstgrytor – det känns ju som om hösten redan är 
här – om man vill ha ett budgetvin. Vinet är Fairtrade så man kan ha gott samvete också. 

Till större fester med alla sorters deltagare fungerar alltid Roodeberg (nr 7451) för 87 kronor på helflaska 
och 179 kronor på magnum. (Vinet finns även på box men det har jag ej smakat). Detta vin har varm fruktig 
ton och är ganska mjukt  i en behaglig, publikfriande ton. Detta är att vin som alla tycker om, så det passar 
till 40-årskalas, mottagningar etc. 

En tia upp i pris, och lite bättre, lite striktare med lite mer struktur har vi Porcupine Ridge Syrah (nr 
22996) för 99 kronor. Vinet är kraftigt med mörka bär, kryddor och en liten pepprighet som påminner om 
Syrah-viner från norra Rhône. Detta vin dricker jag till en stekt bit nötkött med svampsås. 

Slutligen vill jag varmt rekommendera 2007 The Bernard Series Basket Press Syrah (nr 75714) för 149 
kronor. Detta var enligt min mening kvällens bästa vin på provningen vi var på. Jag trodde att det skulle 
kosta i intervallet 179-199 kronor, så jag blev positivt överraskad när det bara kostar 149 kronor. Vinet har 
stor, elegant doft med kryddor, kaffe och choklad. Smaken är god, mjuk, med mognadstoner och viss 
fruktighet, lång och elegant. Vinet ligger i beställningssortimentet, och jag rekommenderar verkligen att 
beställa hem en flaska eller två till nästa helg och prova det. 

Mycket nöje. 
 
Gunnar Lindholm 
Wine Consulting Sweden 
 

 
 
 
 

 
Vinbrevet Gott Vin ges ut av oberoende vinkännare. Det är inte bundet till en producent, en importör eller ett land. Det är kanske mer 
pålitligt än den reklam man får på annat sätt. 
 
För att prenumerera på detta vinbrev, skicka ett mail till wine.consulting@telia.com 
För att avsluta din prenumeration, skicka mail till wine.consulting@telia.com 


