
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 

 

Gott vin 
 

Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 
 

Nr 8, 2012 
 

Hej, 
 
Är det dags att dricka lite mousserande? Finns någon födelsedag att fira, eller att det gått ovanligt bra på 
jobbet i veckan? I lite olika prissegment vill jag gärna rekommendera följande: 
 
Budget: Langlois Crémant de Loire Brut (nr 7404) för 119 kronor har i många år varit ett säkert val. Det 
har bra syra, men även lite kropp, så det fungerar väl, både som välkomstdrink och till lite lättare rätter.  

Nedre mellanklass: Här hittar vi en av Systembolagets billigare äkta champagner, Castellane Brut (nr 
7557) som nu är prissänkt till 199 kronor. Detta tycker jag är en bra bas-champagne, doften är lite blyg med 
toner av gula äpplen, smaken är medelstor med en fin mousse som fyller munnen väl. Detta skulle jag säga 
är en ”mainstream” champagne som de flesta kan tycka om, som passar OK till det mesta. Helt enkelt aldrig 
fel. 

Övre mellanklass: Här hittar vi den goda champagnen Françoise Bedel Entre Ciel et Terre (nr 77411) för 
387 kronor, vilket är mycket bra för en champagne av denna kvalitet. Doften är god och bred, smaken är 
lång, god och komplex med medel till hög syra. Det här är ett typiskt matvin och det har så mycket kropp att 
det även klarar lättare kötträtter. Det ligger i beställningssortimentet. 

Fortfarande i övre mellanklass finns Ayala Brut Majeur (nr 89419) för 326 kronor, liknande den förra i 
typen men något enklare. Fortfarande ett utmärkt vin, även detta i beställningssortimentet. 

Lyxklass: Ja, här finns det mycket för den som har råd, ett utsökt val är champagnen Thienot Grande 
Cuvée (nr 77549) för 996 kronor. Vinet är från 1999 och har trots det full fräschör och är inte alls trött. I 
smaken har det utvecklats mogna toner av nötter och marsipan, torkad och kanderad frukt, samt de bröd och 
jäst-toner som är typiska för champagne. Det här vinet uppskattar man kanske mest om man ställer det 
bredvid enklare champagner så att man kan jämföra och kvaliteterna blir tydliga.  

Varför inte samla några vänner, köpa en var av flaskorna ovan och prova? Jag garanterar att det blir en 
lärorik kväll till samma pris som en pizza och en starköl per person skulle kosta på krogen. 

 
Mycket nöje. 
 
Gunnar Lindholm 
Wine Consulting Sweden 


