
  

 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 8, 2014 

Hej, 

 

Nu börjar hösten, och de olika länderna och regionerna börjar bearbeta marknaden. Det betyder även att olika 

mässor och evenemang går av stapeln. En del av dessa har ett pass för branschen under dagen, och därefter 

öppet för konsumenter ett par timmar på kvällen. Detta är utmärkta tillfällen att prova massor av viner från 

respektive land eller region, och kanske hitta några nya favoriter. Jag kommer att nämna en del av dessa 

evenemang här i Gott Vin. 

 

Måndagen den 15 september hålls Wine Australia Roadshow på Grand Hotel i Stockholm. Klockan 17:00 

öppnar man. Biljetter säljs på ticnet.se och kostar 225 kronor. Sök på ”Vindag” så hittar du det. 

Kanske intressantare, måndagen den 22 september hålls spanska vindagen på Operaterassen i Stockholm. 

Klockan 17:30 – 19:30 är den öppet för konsumenter. Biljetter säljs på ticnet.se för 170 kronor. Sök på 

Spanska vindagen 2014 så hittar du evenemanget. 

Under sommaren har jag förstås provat en hel del viner, och hittat två (väldigt olika) som jag tycker är riktigt 

bra och prisvärda. Först är det Cono Sur Reserva Pinot Noir (nr 75141) för endast 104 kronor. Firman Cono 

Sur är väl mest känd för hederliga vardagsviner, men de gör också en del mer intressanta. Detta vin har hög 

syra, som alla viner av pinot noir, och passar därför till feta rätter och/eller rätter med sura tillbehör. Servera 

gärna en rödvinssås eller grillade tomater till maten när du dricker detta vin. Anka med apelsinsås är ju den 

klassiska rätten till pinot noir om man har lust och tid att laga lite finare mat. Vinet är elegant snarare än 

muskulöst. 
Ett annat bra vin, med mycket mer och bredare smak, bra ton av blå frukter i både doft och smak, varm, 

ganska mjuk och fruktdominerad smak, samt god längd är Eikendal Classique (nr 81538) för 222 kronor. 

Detta är en Bordeaux-kopia från Sydafrika, och gjort på Bordeaux-druvorna Cabernet Sauvignon, Cabernet 

Franc och Merlot. Det här passar till kraftiga kötträtter, nöt, vilt eller grytor. 

 

Det var allt för den här gången. Jag återkommer när jag provat mig igenom lite mer. 

 

Bästa hälsningar    /   Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


