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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Nr 4, 2014 

Hej, 

 

Det finns en hel del intressanta vinprovningar i Sverige som är öppna för konsumenter. Jag brukar ju berätta 

om dem här i Gott Vin. Även utomlands finns provningar, men här är regelverken lite annorlunda. I Sverige 

brukar det vara 20-årsgräns på mässorna. Förra veckan var jag på ProWein, en jättemässa i Düsseldorf. Där 

går barn under 16 in gratis, om de har målsman med sig. Kommer de ensamma måste de köpa biljett, men 

elever från 12 år och uppåt betalar reducerat pris för inträdesbiljetten. Och det kan man ju förstå, ett gäng 13-

åringar som vill öva på öl, vin och sprit har ju inte lika mycket pengar som vuxna. Det är rimligt att de får 

rabatt. 

 

Verkar det för otroligt för att vara sant? Surfa in på prowein.de och läs: 

 

The following group of people are able to buy reduced-price tickets:  

Pupils from the age of 12 years, students, trainees, voluntary military service, federal voluntary service, 

unemployed persons, senior citizens from 65 years onwards, pensioners, disabled persons (with B 

(blind) or H (helpless) on the ID card, the accompanying person has free admission) and Düsselpass 

owners. 

 

Free admission for children 16 years and below when accompanied by a guardian. 

 

Det var många tusen utställare där, så man hinner bara skumma lite på ytan. Några producenter som är 

pålitliga, alltid gör bra viner och finns i Sverige är: 

 

Zenato  från Veneto i Italien. Gör bra Valpolicella, Ripasso och Amarone. Vingården ligger i södra änden av 

Garda-sjön, så om du åker dit på semester så passa på att besöka dem. Det måste föranmälas för de har fullt 

upp med arbete, men har de tid att ta emot så är det mycket trevligt. 

 

Juliusspital från Franken i Tyskland gör rena, torra, eleganta vita viner. Intressantast är deras viner på 

Silvaner, men deras viner på Riesling är också mycket bra. Några bra viner i olika prislägen finns i tabellen i 

slutet på vinbrevet. 

 

Wegeler från Rheingau i Tyskland håller alltid bra klass på sina rieslingviner. Bäst är att köpa deras statusvin 

”Geheimrat J”, gärna en lite äldre årgång. På ProWein provade jag 2008 som hade stor god ton med mognad i 

både doft och smak och fräsch syra. I Sverige finns 2001 och 2009. Är man inte van vid mogna viner så tycker 

man nog bäst om 2009, men köp gärna en av varje och upptäck hur ett vin utvecklas med tiden. Det som inte 

går åt kan utan vidare sparas ett par dagar i kylskåpet. 

 

Bland champagner så är Gosset en pålitlig leverantör. Deras billigaste, Brut Exellence för 299 kronor, är bra 

mycket bättre än många mer välkända standard-champagner. Här är mitt råd som vanligt att köpa ett bra 

mousserande vin från andra distrikt om man inte vill betala så mycket, och köpa en bra champagne om 
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budgeten är större. Köp aldrig en Champagne under 200 kronor! Etiketten kommer att se exklusiv ut, men 

vinet blir ett dåligt köp. 

 

Gosset har även en hel serie med finare champagner, men mer om det i ett senare vinbrev. Strax hålls ju den 

årliga Champagne-dagen.    

 

Där lämnar jag ProWein, och ska ge tips på vin från Oregon i nordvästra USA. Här är klimatet lite svalare och 

man gör utmärkta viner. Ett bra exempel är Hedges Family Estate som gör vin i Bordeaux- och Rhônestil. Två 

bra köp är med i tabellen nedan. 

 

Hemma på fest hos ett par vänner härom kvällen serverades Lagarada som jag trodde skulle ligga runt 120-

130 kronor i pris. Döm om min förvåning när det visade sig bara kosta 91 kronor. Jättegott till lite lättare rätter 

av kalv, lamm och fläsk. Tag dock gärna något kraftigare till rensteken. 

 

Nr Vin Typ Pris 

81527 Gosset Brut Excellence Champagne. God bas-champagne med 

klassisk druvblandning och bred smak. 

Passare både som aperitif och till mat. 

299 

79881 Juliusspital Iphöfer Kronsberg 

Silvaner Trocken 

Vitt. Jättetrevlig, publik lättdrucken ton, 

något fet kropp, knastertorr 

159 

95583 Würzburger Stein Silvaner trocken 

Juliusspital 

Vitt. Utmärkt silvaner med typiska toner 

av päron, vita blommor och mineral. 

Torr. Kommer till Sverige 1 april 2014 

164 

73622 2009 Wegeler Geheimrat J Riesling 

Spätlese Trocken 

Vitt. Stor, utvecklad och god doft med 

honung och lite petroleum 

229 

73941 2001 Wegeler Geheimrat J Riesling 

Spätlese Trocken 

Vitt. Ej provat denna årgång. Rolig att 

jämföra med 2009 

239 

    

12385 Zenato Valpolicella Classico Rött, fylligt 124 

12324 Zenato Ripassa Rött, fylligt, med kryddighet 183 

32145 Amarone della Valpolicella Classico Rött, fylligt, kryddigt, med tydlig ton av 

torkade druvor och hög alko. 

399 

70976 Hedges Family Estate Red Mountain Rött, Bordeaux-blandning, ganska mogen 169 

71749 2010 Bel' Villa Vineyard Syrah Rött, i Rhône-stil med kraftig kropp, hög 

strävhet, och smak av peppar och 

charkuterier. Mycket god. Jag provade 

samtidigt 2008, som var ännu bättre, så 

låt vinet ligga ett par år om du har 

tålamod. 

199 

3036 Lagarada Reserva Rött, fruktigt och lite lättare än de 

tidigare vinerna, bra doft och smak av blå 

frukt, kryddor och violer. Typisk doft och 

smak av druvan Touriga Nacional 

 

 

Det var allt för den här gången. Glöm inte att beställa vinerna en vecka innan de ska drickas, för många ligger 

i beställningssortimentet. 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 

 

Bästa hälsningar 


