
  

 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. Vinbrevet Gott Vin riktar sig till dig som fyllt 25 år. 

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 

 

Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Nr 13, 2013 

Hej, 

 

Här kommer en snabb rapport från Fine Wine Tasting som hölls i veckan. Jag provade ett 60-tal viner, de 

flesta i högre kvalitet och kanske inget man dricker varje dag, men ibland vill man ju ha något lite extra.  Här 

fanns en hel del gott. De nedanstående tycker jag ger bäst valuta för pengarna. De ligger i medel och högre 

prissegmenten: 

Först två vita viner, 

L'Ecole No 41 Chenin Blanc (nr 79842) för 139 kronor kommer från Washington state i USA. Det är ett 

fylligt vin med medelstor fruktig doft, mjuk bred blommig smak med medelhög syra och någon liten (knappt 

märkbar) restsötma. Ett lättdrucket och behagligt vin som kommer att passa särskilt bra till lite smakrikare 

fiskrätter, gärna stekta. Ett fynd för 139 kronor. 

Leitz Eins Zwei Dry Riesling (nr 5822) för 99 kronor är även det mycket bra i sin klass. Detta vin från 

Rheingau i Tyskland har typisk blommig Riesling-ton både i doft och smak. Syran är hög, men känns inte 

skarp i munnen. Detta passar bra som apéritif, till skaldjur eller lätta fiskrätter. 

På den röda sidan hittar vi 

Saint-Joseph Maxime Graillot & Thomas Schmittel (nr 79230) för 229 kronor. Det här vinet är gjort på 

100% Syrah och har väldigt typisk norra-Rhône-karaktär. I doften hittar vi blå frukt, peppar och charkuterier, 

smaken är strikt med blå frukt. Detta vin dricker jag till nöt, vilt eller mustiga grytor. Till renstek eller 

gräddstuvad renskav med svamp passar det säkert perfekt. 

Vinet är ett absolut skolexempel på hur syrah-viner från norra Rhône smakar. Köp gärna en flaska av detta, 

och en flaska australisk Shiraz i samma prisklass, och jämför hur olika två viner kan bli även om de görs på 

samma druva.  

Topprekommendation ger jag även Gê (nr 79384) för 369 kronor. Vinet är väldigt speciellt, med intensiv doft 

och smak, inte bara av frukt utan även tobak, kryddor och mognad. Detta är ett häftigt vin som bäst dricks i 

stora vackra glas där doften fångas upp ordentligt. Det är definitivt ett matvin. Jag har det själv i min 

vinkällare. 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


