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Hej, 

Häromdagen hölls provning av viner från Niepoort. Låt mig, för er som inte kunde delta, peka ut några bra 
köp. Först ett rött vin i lätt, klassisk och ganska mjuk stil, 2009 Vertente (nr 73255) för 173 kronor. Doften 
är medelstor med mest röd och lite blå frukt, och begynnande mognad. Smaken är snygg och elegant, i 
klassisk stil med medelhög syra och rätt mjuka tanniner. Det här vinet ska man inte ha alltför tuff mat till. 
Jag skulle servera det till alla rätter av fågel, fläsk eller kalv, eller till en bit stekt nötkött. Undvik dock vilt 
eller mustiga grytor, för då kan vinet komma i bakgrunden och det är synd på så goda droppar. 

Till julen vill man kanske gärna ha ett portvin också. För en rimlig penning, 179 kronor, får man Niepoort 
Late Bottled Vintage 2007 (nr 76228). En Late Bottled Vintage (LBV) ligger cirka sex år på fat innan den 
buteljeras och har mindre fällning än en ”riktig” vintage, som buteljeras efter två år på fat. En LBV är också 
mindre intensiv än en vintage och görs vanligen av enklare druvor, t ex från yngre stockar eller sämre 
belägna vingårdar, eller enklare år. Fortfarande är det mycket gott och ett utmärkt val om man inte vill 
öppna plånboken för mycket. Eftersom det bara kostar en bråkdel av en vintage är det mycket prisvärt. Det 
kan drickas nu, eller ligga upp till 5 år, kanske längre. 

Den dag man vill slå på stort och dricka underbart gott är Niepoort Vintage 2000 (nr 73015) för 665 kronor 
det rätta valet. Servera det med en gorgonzola eller några hårdostar, t ex en cheddar och en väl lagrad 
prästost, så är alla sorger glömda. Det kan drickas nu, men kommer att bli ännu bättre de närmaste 10 åren 
minst, kanske mycket längre. Detta är ett utmärkt julklappsvin till den som ”har allt”, för portvin kan man 
inte få för mycket av. När du ska dricka vinet, var noga med att ställa buteljen upp i god tid (12 timmar) 
innan, så att fällningen faller till botten, och dekantera sedan försiktigt. 

Så här i slutet på året vill jag även önska er alla God Jul och Gott Nytt År 
 
Bästa hälsningar, 
 
Gunnar Lindholm 
Wine Consulting Sweden 


