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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Nr 10, 2013 

Hej, 

 

Här kommer nu ett sista vinbrev innan jag tar sommarledigt. Denna gång vill jag tipsa om några av mina 

favoriter i olika prisklasser och stilar, att servera till sommarens grillfester och till stilla middagar i trädgården 

i skuggan under äppelträden. Det är viner av olika typ och pris, men med ett gemensamt – de är mer än 

prisvärda. Jag har valt dem för deras kvalitet, och många av dem har jag själv i källaren hemma. 

 

Först vita viner: 

Pinot Blanc (nr 12169) för 79 kronor passar till nästan allt – ett idealiskt buffévin, eller bra att ha hemma i 

reserv. Fungerar även som sällskapsvin. 

Sommeracher Katzenkopf Silvaner Kabinett Trocken (nr 6762) för 89 kronor passar till de flesta 

fiskrätter. Fungerar även som sällskapsvin. 

Solosole Vermentino (nr 2342) för 129 kronor är lite kraftigare och ska helst serveras till mat – vi bjöd det i 

lördags som välkomstdryck och serverade små snittar med rökt lax därtill. Till fisk eller kyckling, gärna rökt, 

stekt eller grillat, blir detta vin bra. 

 

På rosé-sidan blir det lite svårare. Många roséer är gjorda som hallonsoda med alkohol, och fungerar inte till 

mat. Två stycken som är lite mer seriösa och som jag gillar är: 

Portal da Águia Rosé (nr 2524) på box för 179 kronor om man vill ha ett som är billigt men ändå OK, eller 

Les Terrasses Rosé de Ladoucette (nr 95125) för 159 kronor. Fyra gånger så dyrt, men fem gånger så gott. 

 

Bland röda finns det mycket att välja emellan. Först ett lite billigare: 

Duorum (nr 2559) för 99 kronor  är ett riktigt kraftpaket, som mår bra av att luftas en timme innan man 

dricker det. 

 

I en lite högre prisklass vill jag föreslå fyra bra viner, 

Omaka Springs Falveys Pinot Noir (nr 75693) för 179 kronor är relativ lätt, så det går utmärkt till grillat 

ljust kött. Det är kraftigt för att vara en pinot noir, och har kraftigare kropp och lägre syra än vad som är 

vanligt för Pinot Noir, så det är ett riktigt grillvin. Det är ovanligt gott och ovanligt långt för sitt pris. 

Alto Cabernet Sauvignon (nr 71524) för 150 kronor är utmärkt gott för cabernet-älskaren. Det är också lite 

elegantare än de följande, 

Zardoz Cabernet Sauvignon Carmènere (nr 6552) för 139 kronor vann betyget som ”kvällens bästa vin” 

när 6 vinkännare var hemma hos mig och grillade i lördags, och 

Las Moras Gran Shiraz (nr 74085) för 169 kronor är fullpackad med frukt, syra och strävhet, riktigt bra till 

nötkött från grillen. 
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Flera av vinerna ovan ligger i beställningssortimentet. Om du inte har provat det förut så gå in på 

systembolagets hemsida, registrera dig, och sedan kan du beställa viner bland de cirka 6000 viner som finns i 

detta sortiment. De levereras kostnadsfritt till ditt systembolag, och du får ett SMS när de har kommit. Det 

urval av bra viner, till bra priser, som finns här är fantastiskt. Jag tackar Gud för Systembolaget. Eftersom vi 

nu är i början på säsongen är det praktiskt att beställa hem lite av det man kan behöva till semestrarna – och 

sedan hoppas att det inte blir för mycket regn! 

 

Ha nu en riktigt bra sommar allihop, så hörs vi igen till hösten. 

 

 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


