
  

 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 16, 2013 

Hej, 

 

Egentligen hade jag skrivit färdigt för i år, men det har dykt upp två bra provningar som är öppna för 

konsumenter – man måste bara veta om dem – och då måste jag ju skriva och berätta.  

Först arrangerar Sopexa, som marknadsför fransk mat och franska viner, ”ALSACE VINDAG 2014”. Där 

kommer man att ställa ut över 300 viner, de flesta vita men ibland också enstaka rosé och röda. Alsace-viner 

görs ofta på endast en druva, så det här är ett utmärkt tillfälle för den kunskapstörstande att verkligen öva på 

Riesling, Pinot Blanc, Pinot Gris, Gewürztraminer, Silvaner och Muscat. Ibland står det ”Edelzwicker” på 

etiketten, men försök inte lära dig att känna igen den druvan!  ”Edelzwicker” kan närmast översättas med 

”Ädel blandning” så det kan vara lite av varje i ett sådant vin.  

Missar du Alsacedagen kan du köpa en Alsaceprovarlåda (nr 72876) för 738 kronor på Systembolaget. Slå 

dig ihop med några vänner och öva igenom Alsaceviner  en helg. Eller hyr in mig, jag leder gärna provningar, 

kurser och företagsevent. 

Alsacedagen hålls Måndagen den 27 januari kl.18.00 till 19.30, den kostar 195 kronor och du köper biljetten 

på Ticnet via denna länk: https://www.ticnet.se/event/alsace-vindagen-biljetter/303705 Medlemmar i Wine 

Consulting Sweden vinklubb, alltså du som prenumererar på detta nyhetsbrev, anger lösenord riesling i 

anmälan och får rabatterat pris 180 kronor. 

 

Det kommer också ett utmärkt tillfälle att prova italienska viner, huvudsakligen röda i högre kvalitetsklass. Gå 

in på www.ticnet.se och sök på Gambero Rosso så hittar du ett evenemang den 14 januari 2014. Även här får 

man ett glas och går runt och provar, men räkna med att det blir rätt fullt så kom så tidigt du kan. Biljetterna 

kostar 200 kronor. 

Låt mig också önska er alla ett Gott Nytt År. 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 

http://www.sopexa.se/evenemang/alsace-vindag-2014-konsument-julklappstips-biljetter-f%C3%B6rs%C3%A4ljning
https://www.ticnet.se/event/alsace-vindagen-biljetter/303705

