
 

  

 

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 mail till wine.consulting@telia.com 
För att avsluta din prenumeration, skicka mail till wine.consulting@telia.com 
Vinbrevet Gott Vin riktar sig till dig som har nått den ålder då man får handla på Systembolaget. 

Gott vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Nr 6, 2013 

Hej, 

 

I detta nummer vill jag tipsa om ett riktigt bra vitt vin och ett utmärkt rött, samt två provningar som är öppna för 

konsumenter.  

 

Först måste jag få berätta om nr 93996, Riesling Zöbinger Reserve 2007, för 139 kronor. Det här vinet produceras av 

Bründlmayer, en av de bättre producenterna i Österrike. Det har tydlig rieslingdoft med en liten mognad, och är 

samtidigt väldigt vitalt för att vara 6 år gammalt. Smaken är absolut torr med bra frukt och avrundade syror samt en 

liten behaglig mognadston. Vinet är rätt kraftigt, och passar bäst till en smakrik fiskrätt. Bättre vin än så här får man 

inte för 139 kronor, så jag kommer att gå och handla till min källare samma dag som vinet släpps, den 2 maj. Det 

kommer 2400 flaskor till Sverige. Drick det genast, och spara dessutom 6 flaskor i källaren i 3-6 år om du tycker om 

mogna rieslingviner. Vinet har så mycket syra att det kan ligga ett tag. 

 

Gott, och väl prisvärt är också det röda Crozes-Hermitage Les Launes (nr 2800) för 138 kronor. Det finns även på 

halvbutelj för 69 kronor. Vinet har varm doft med kryddighet och multna löv. Smaken är stor och fruktig, med 

björnbär, kött och charkuterier. Smaken är rätt typisk för franska syrah-viner från norra Rhöne. Mycket prisvärt. Vinet 

är gott nu, men känns ännu ungt och kan lätt lagras. Det här dricker jag till kraftiga kötträtter, gärna grillat eller vilt. 

 

I förra numret berättade jag om Gaston vinbar (web: gastonvin.se/vinbar) som ligger på Mälartorget 15, precis vid 

Gamla Stans T-banestation. De bjuder in till en sortimentsprovning den 6 maj, alltså en där utvalda delar av deras 

sortiment finns öppet att prova. Det är öppet för branschen 10:00-16:00 och även öppet för konsumenter 17:00-20:00. 

Detta är en fin chans att prova bra kaliforniska viner och kanske andra – jag vet inte exakt vad de har tänkt visa upp, 

men senast jag var där så hade de utmärkta viner. Kanske hittar du en ny favorit? Evenemanget är annonserat på 

Facebook (https://www.facebook.com/gastonvin/timeline) och det verkar inte vara krav på att man anmäler sig i 

förväg.  

 

Notera också att det blir provning av argentinska och sydafrikanska viner i Stockholm måndagen den 13 maj klockan 

16.30-19.00. Biljetter köps på ticnet.se och kostar 225 kronor. Sök på tasting så får du upp The great Stockholm 

tasting.  Som vanligt på dessa evenemang så får man ett glas och en spottkopp och går sedan runt och provar utbudet 

vid de olika borden. Det serveras normalt ingen mat, så se till att få något i magen innan du går dit. 

 

Det kommer drygt fyrtio producenter till provningen, med olika profil och kvalitet. Några av mina personliga favoriter 

är Argento och Finca Las Moras från Argentina, samt Raats Family Wines, Waterkloof, Eikendal, Kleine Zalze och 

KWV från Sydafrika. De ligger i olika prissegment, men har generellt trevliga viner. 

 

Bästa hälsningar 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


