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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Nr 9, 2013 

Hej, 

 

Nyligen hölls den spanska vindagen, och de svenska importörerna visade sina sortiment. Här dyker det upp en 

hel del goda, men mindre kända viner. I Spanien har man generellt haft ett väsentligt kvalitetslyft de senaste 

20 åren. T ex hittar man nu bra viner från La Mancha, ett distrikt som jag tidigare förknippade med 10-liters 

plastdunkar som spanjorerna köpte hem, ungefär som vi är vana att köpa 10-kilos säckar med potatis på Coop. 

Till samma kostnad. 

 

Detta har alltså ändrats. Vinerna nedan kommer från olika regioner och jag tycker alla ger bra valuta för 

pengarna. 

 

Först vill jag nämna en Cava, alltså ett spanskt mousserande vin gjort med den traditionella champagne-

metoden. Vicente Gandia Cava Brut (nr 77597) kostar bara 79 kronor. Nu när studentfesterna närmar sig är 

detta ett utmärkt budgetalternativ. Det har medelhög syra och helt acceptabel mousse. Ett trevligt basvin som 

alla kommer att tycka om, och mycket vin för pengarna om man inte vill gå över hundralappen per flaska. 

Observera att detta (och många av de andra jag nämner) ligger i beställningssortimentet så det kan ta en vecka 

att få dem. Vänta alltså inte till sista dagen med att beställa. 

 

Vill man betala 100-200 för bubbel så köper man bäst en crémant; vill man betala över 200 så tar man en 

champagne. Se tidigare nummer av Gott Vin för rekommendationer i dessa klasser. 

 

Bland de vita vinerna är det intressantast att köpa dem som gjorts på druvan albariño. Bäst på spanska 

vindagen var Burgáns Albariño (nr 70986) för 115 kronor. Doften är behaglig och medelstor med gul frukt, 

vita blommor och en ton av banan (vilket är ovanligt). Smaken har medelhög syra, bra kropp, samt arom av 

gula frukter och blommor som i doften. Detta är ett universalvin av god klass som passar det mesta. Drick det 

som det är, servera det till bufféer, till fisk, kyckling eller lätta rätter av fläsk. För dem som inte dricker rött 

vin kan Burgáns Albariño användas även till kraftigare kött och grillat. 

 

Andra goda vita viner, även dessa väl prisvärda, var 

 Valmiñor Albariño (nr 74733) för 155 kronor och 

 Paco & Lola Albariño (nr 71513) för 109 kronor 

 Con Un Par Albariño (nr 74808) för 119 kronor 

 

 

Några chardonnayer presenterades också, men vill man ha chardonnay tycker jag det är bättre att ta en 

Chablis.  
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För oss som var med på 1980-talet och drack Rioja finns det riktiga nostalgitrippar tillgängliga. Conde de 

Valdemar Gran Reserva 2005 (nr 12601) för 119 kronor är ett fynd. Elegant, snyggt med tydliga 

mognadstoner. För er som var för unga för att dricka vin 1980 rekommenderar jag att köpa hem en flaska av 

detta så förstår ni varför mor och far får något romantiskt i blicken när Rioja Gran Reserva nämns. Dekantera 

det inte, i alla fall inte för länge. Då tappar det i doft. 

 

En importör som utmärkte sig på den röda sidan var Viña Española som visade ett 40-tal viner. De följande tre 

är utmärkta viner. Först två från Ribeira del Duero, nära Rioja och liknande i stil, mjuka och lättillgängliga 

med medel syra, bra frukt och ganska mjuka tanniner. De är alltså eleganta snarare än kraftfulla, fyller 

munnen med varm god smak och stannar länge. 

 Emilio Moro (nr 71486) för 183 kronor 

 Malleolus (nr 75283) för 298 kronor 

 

Bästa köp från denna importör är Ferrer Bobet (nr 75147) för 295 kronor. Det är från distriktet Priorat, och 

är därmed kraftigare, fylligare och strävare. Ett riktigt gott grillvin när man vill slå på stort. Notera också att 

alla dessa tre röda viner endast säljs i hela kartonger om 6 buteljer. 

 

Nu börjar ju strax grillsäsongen, så jag önskar alla en trevlig sommar med dessa och andra bra viner. 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


