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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Nr 15, 2013 

Hej, 

 

Välkommen till ett ovanligt fullmatat nummer av Gott Vin  med lite tips inför julhelgerna. Här kommer lite 

blandad information från de senaste veckornas provningar, med fokus på Italien, Frankrike och även lite 

annat. Jag har provat ett par hundra viner, och av dessa vill jag rekommendera urvalet nedan. De är alla bra 

viner i sin respektive prisklass och levererar mer än de kostar. Några beskriver jag noga, medan vissa bara 

finns med i tabellen längst ner, men de är alla bra köp. 

Notera också att många viner ligger i beställningssortimentet, vilket är en veritabel guldgruva. Om du brukar 

köpa helgens vin på fredag kväll, och tar det som står närmast på hyllan, så rekommenderar jag att byta metod 

och beställa 8 dagar innan i stället. Annars missar du många godsaker. Du vet väl att det är gratis, du kan 

beställa via webben, med leverans till vilket systembolag som helst och de skickar ett SMS när vinerna 

kommit in. Perfekt service. 

 

 

Så till vinerna, först vita: 

 

Ett lite enklare vitt, men gott och mycket vänligt prissatt är Blason de Bourgogne Saint-Bris Sauvignon 

Blanc (nr 5567) för 90 kronor. 

 

Ett ovanligt vin, och mycket godare än vad jag trodde när jag såg etiketten, är Terre di Kama Grillo 

Viognier (nr 72810) för 99 kronor. Det är ekologiskt, från Sicilien, och gjort på den lokala druvan grillo 

kombinerat med druvan viognier som hör hemma i Rhône-dalen. Resultat har blivit mycket lyckat. Vinet har 

medelstor doft av gul frukt (mango, aprikos), fyllig, fet, god smak med gula frukter och ganska låg syra. Ett 

bra vin till lite kraftigare fiskrätter, till fågel eller lätta rätter av kalv. 

Chablis är ju alltid gott, med frisk syra. Ett bra vardagsvin är Chablis Domaine du Chardonnay (nr 73900) 

för 119 kronor. Fräsch syra, rent och snyggt. 

Soave kommer nog många ihåg från studentåren som tunna, vattenliknande viner. Visst finns det sådana, men 

i högre prisklass finns också Monte Ceriani Soave (nr 75525) för 149 kronor. Det är en mycket god, riktigt 

lång, fet och mjuk Soave med medel syra. Jag tyckte det var dagens bästa vita vin på den italienska vindagen. 

Det passar till de flesta fiskrätter. 

Slutligen är Wolfberger Grand Cru Hengst Riesling (nr 73252) för 199 kronor ett riktigt gott vin, som med 

åren fått lite mjukare syror och god komplex smak. 
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Sedan lite röda: 

Det har blivit populärt att blanda en lokal druva med någon av de stora internationella. Ett lyckat expempel är 

Terre di Kama Nero d'Avola Cabernet Sauvignon (nr 72821) för 99 kronor, gjort av samme producent 

som ett av de vita vinerna ovan. Som namnet anger är det en blandning av den på Sicilien vanliga druvan Nero 

d’Avola med Cabernet Sauvignon. Vinet är ett bra ”mainstream” rödvin i klassisk stil. Smaken är varm, med 

röd frukt, mjuka tanniner och medel till frisk syra. Detta vin passar till det mesta, utom de allra lättaste eller 

allra kraftigaste rätterna. Helt enkelt ett bra all-round-vin. Det är också ekologiskt. 

Badiola (nr 75533) för 115 kronor är ett bra vin att ha hemma. Det är mjukt och lättdrucket, och ett vin som 

passar till det mesta och som alla kan tycka om.  

På en Bordeauxprovning nyligen hade värden smugit in en portugis – ”ovanligt mjuk ton för en Bordeaux”  

tyckte vi, men ingen trodde att det var från Portugal. Vinet är Quinta de la Rosa Duoro Tinto (nr 71196), 

kostar 135 kronor och har även en trevlig mognad. 

Ser Lapo Riserva (nr 73864) för 169 kronor är en bra Chianti Classico, med rejäl syra och strävhet, bra till 

kraftigare rätter av nöt. 

En annan bra Chianti Classico, med god smak och bra balans är Fonterutoli (nr 32229) för 149 kronor. Det är 

kraftigt och kan gärna luftas före servering, eller lagras ett par år i källaren. 

I Piemonte i Norra Italien görs Barolo, som alltid är sträva viner som gärna ska lagras några år. De är alltid 

goda och aldrig billiga. Riktigt, riktigt bra är Mauro Molino Barolo Vigna Gancia (nr 79370) för 389 

kronor. Det kan lätt ligga i källaren några år. Ska man dricka det nu så är det bra att dekantera det en timme 

före servering. 

En trevlig julklappsbox är Mauro Molino Provningslåda (nr 79376) för 765 kronor. Då får man Vigna 

Gancia som nämns ovan, en enklare Barolo (om det nu finns något sådant som ”enkel” Barolo) och en 

Barbera d’Alba från samme producent. 

Slutligen, något utanför dagens fokus på södra Europa, har jag stött på en riktigt bra Pinot Noir från Nya 

Zeeland. Jag har ju tidigare skrivit att dessa väl kan konkurrera med de mycket dyrare Bourgognerna. Ett 

exempel på detta är Schubert Pinot Noir Block B (nr 75091) för 349 kronor. Vinet har Pinot-doft med röd 

frukt, kryddighet,  någon mognad och rostad ek. Smaken är stor, elegant, med medel syra, mjuka tanniner och 

lång elegant eftermak. Välbalanserat och billigt för en Pinot av så god klass. Det har skrivits upp i svensk och 

internationell press, inte utan anledning, så risken är väl att det tar slut snart. 

Och ”extra  slutligen”, en sherry som är hur bra som helst. Brukar du inte dricka sherry, och tror att Bristol 

Cream är en bra representant, då ska du i stället prova Dos Cortados Palo Cortado 20 Years (nr 76109) för 

236 kronor. I doft och smak har man mandel, nötter och karamell. Vinet är absolut torrt med hög syra. Prova 

det först som det är som apéritif med några läckra tapas, drick det sedan till en riktigt fet svampsoppa så lovar 

jag att du blir nöjd. Den här buteljen dricker man inte ur om man inte är minst 8 personer, men det går utmärkt 

att sätta i en kork och spara vinet i kylskåpet i flera veckor. 

  



  

 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 

 

December-tips från Wine Consulting Sweden 

Nr Vin Typ Pris 

75525 Monte Ceriani Soave, Italien Vit, fet, mjuk, lång, medel syra. 149 

5567 Blason de Bourgogne Saint-Bris 

Sauvignon Blanc, Frankrike 

Vitt, hög syra, bra till skaldjur och feta 

fiskrätter 

90 

73900 Chablis Domaine du Chardonnay, 

Frankrike 

 

Vitt, fräsch syra, rent och mineraliskt. 119 

72810 Terre di Kama Grillo Viognier, Italien Vit, fet, mjuk, medel syra. 99 

73252 Wolfberger Grand Cru Hengst Riesling, 

Frankrike 

Vitt, avrundade syror, komplex, lång. 

Riktigt bra. 

199 

71196 Quinta de la Rosa Duoro Tinto 2008, 

Portugal 

Rött, mjukt, medelfylligt, moget 135 

73864 Ser Lapo Riserva, Chianti, Italien Rött, kraftigt 169 

72053 Yann Chave Crozes-Hermitage Le 

Rouvre, Frankrike 

Rött, kraftigt, typisk syrah med mörk frukt, 

doft av kött och peppar. 

199 

72821 Terre di Kama Nero d'Avola Cabernet 

Sauvignon, Italien 

Rött, mjukt, medelfylligt 99 

6010 Allegrini Valpolicella Superiore, Italien Rött, fylligt 99 

75533 Badiola, Toscana, Italien Rött, mjukt, all-round-vin 115 

32229 Fonterutoli, Chianti, Italien Rött, fylligt, strävt 149 

73516 Campogiovanni Brunello di Montalcino, 

Italien 

Rött, dyrt men bra, utmärkt julklappsvin 349 

74726 Barbera d'Alba Fides Pio Cesare, Italien Rött, varmt, mjukt, långt, hög syra, 

julklappsvin,  

319 

79370 Mauro Molino Barolo Vigna Gancia, 

Italien 

Rött, kraftigt, dekanteras, hög strävhet 389 

79376 Mauro Molino Provningslåda, Italien Rött, 2 Barolo (fylliga, sträva) och en 

Barbera (högre syra) 

765 

för 3 

81591 Domaine de la Renjarde, Côtes-du-

Rhône, Frankrike 

 

Rött, kryddig sydfransk stil, bra till 

smakrika rätter och grytor 

120 

75091 Schubert Pinot Noir Block B, Nya 

Zeeland 

Rött, mjukt, lent och elegant, till kalv eller 

anka. Perfekt julkapp till den som gillar 

Pinot Noir 

349 

76109 Dos Cortados Palo Cortado 20 Years, 

Spanien 

Starkvin, till tapas eller soppor,  239 

 

Därmed är årets rapportering över viner slut. Jag önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År. 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


