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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Nr 14, 2013 

Hej, 

 

tre ämnen vill jag berätta om idag, 

 Bra köp bland Nya Zeeländska viner 

 En provning som Wicked Wine bjuder in till 

 Besök i Stockholm av italienska producenter 

 

Först en rapport från den Nya Zeeländska vindagen som just hållits. Viner från Nya Zeeland ligger generellt i 

segmenten ”mellan” och ”topp”. Riktigt enkla, billiga viner gör man inte så mycket. Den billigaste helbuteljen 

från Nya Zeeland kostar 79 kronor på Systemet. Denna inriktning på lite bättre viner gör att man i princip 

alltid kan välja dem. De är säkra kort. 

De bästa vinerna, och de som man är mest känd för, är vita av Sauvignon Blanc och röda av Pinot Noir. De 

vita är vanligen lätta, fräscha, med typisk doft av nässlor och fläder samt hög syra. De är nästan aldrig ek-

lagrade. De passar mycket bra till alla sorters fisk och skaldjur. Den fräscha syran gör att en del människor 

tycker att de är för sura att ha som sällskapsvin, men detta är ju en smaksak. Själv dricker jag dem gärna såväl 

med som utan mat. 

Viner jag gärna rekommenderar är: 

Spy Valley Sauvignon Blanc (nr 81604) för 115 kronor 

Kim Crawford Sauvignon Blanc (nr 72818) för 129 kronor. 

 

Ett annorlunda, lite otypiskt vin är Brancott Estate Flight Sauvignon Blanc (nr 6314) för 89 kronor. Det här 

är ett låg-alkoholvin med endast 9% alkohol. Det har också en liten restsötma som ger det en mjukare och 

lättare ton. Detta är ett typiskt picknick- eller sällskapsvin. Även ovana vindrickare brukar tycka om vin av 

denna typ eftersom de inte upplevs ha så skarp syra. Annorlunda, men gott. 

Går man sedan till de röda så kan de ofta konkurrera väl med röda från Bourgogne, även om stilarna är olika. I 

alla fall hittar man alldeles utmärkta och prisvärda Pinot Noirer från Nya Zeeland. De följande tycker jag är 

bra köp bland dem som finns tillgängliga idag: 

Stoneleigh Pinot Noir (nr 16394) för 129 kronor 

Ata Rangi Crimson Pinot Noir (nr 90601) för 159 kronor 

Spy Valley Pinot Noir (nr 82272) för 189 kronor 

Cloudy Bay Pinot Noir (nr 90107) för 229 kronor 

 

Så till nästa ämne: Jag såg just att importören Wicked Wine ordnar ”julklappsmässa” på Amaranten klockan 

14-21 den 4 november. Där ges möjlighet att mot en liten kostnad prova intressanta viner, samt öl och sprit. 

Här kan man t ex prova Niepoorts utmärkta portviner, och Brunello di Montalcino och champagne. Mycket 

bra upplägg om man vill prova något men inte köpa en hel butelj. Det står om detta event på 

wickedwine.se/kluckande-klappar. 
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Ett antal italienska vinproducenter kommer också till Stockholm och erbjuder att provsmaka deras vin 

lördagen den 23 november. På Ticnets hemsida, under rubriken ” Italienska vin-och delikatessdagen 2013” 

nämns detta event, och det påstås vara noll biljetter kvar. Jag skulle gissa att biljetter inte släppts ännu, så jag 

rekommenderar att hålla ögonen öppna. 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


