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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Nr 9, 2014 

Hej, 

 

I veckan hölls Wine Australia Tasting, där ett stort antal producenter och importörer visade upp sina varor. Jag 

hoppas att några av er var där och provade, samt att ni var nöjda. Själv provade jag mig igenom ett 60-tal 

viner och här kommer nu de åtta som jag tyckte var bästa köp. 

Först lite generella observationer. Vita viner gör man en del korrekta och goda viner, men jag hittade inga 

riktiga fynd. Då är det bättre att satsa på viner från Tyskland, Österrike eller Frankrike, där det ju finns ett 

enormt utbud av prisvärda vita viner av alla upptänkliga typer och prisklasser. 

Bland de vita fanns dock ett intressant alkoholfritt vin, som faktiskt smakar vin och inte saft. Det hade lite 

sötma i anslaget, men bra syra och riktig ”vinkänsla”. Här har man gjort ett vitt vin och sedan tagit bort 

alkoholen. Vinet är Jacob's Creek UnVined Riesling (nr 1935) för 59 kronor. 

Röda viner görs ofta i lite annan stil än i Europa. Man låter druvorna mogna lite mer, så att de har högre 

sockerhalt. Sedan jäser man vid låg temperatur för att få mycket frukt och lite mindre strävhet. Man jäser inte 

alltid ut vinet, utan kan avbryta jäsningen när det är lite socker kvar. Resultatet blir vin med utpräglade 

fruktdofter och fruktsmaker, låg strävhet så det är lättdrucket även ungt, och lite sötma i smaken som passar 

ungdomar, studentfester och dem som är uppväxta på coca-cola. Men är det gott? Nja, bara sockerhalten inte 

är för hög så visst fungerar det till lättare rätter, sallader, grillad kyckling, fläskkarré eller varma mackor med 

ost och skinka, men inte är det något jag skulle servera till älggryta direkt. 

Det görs även viner som är lite mer åt det klassiska hållet, med högre strävhet och fylligare kropp. Båda 

typerna av vin finns med i tabellen, men bara sådana jag tycker var bra. 

Slutligen stötte jag på ett ädelsött vin, som jag ska smuggla in på en provning av Sauternes någon gång, och se 

om någon avslöjar katten bland hermelinerna. Det är Deen De Bortoli Vat 5 Botrytis Semillon (nr 73501) 

och kostar endast 89 kr på halvflaska. Vill du lära dig hur ett vin med botrytis (ädelröta) smakar så köp hem 

en flaska och prova! Vinet har massor av doft och smak av aprikoser, pomeranser och botrytis. 

Vad är då botrytis? Det är en svamp, med latinskt namn Botrytis Cinerea, som växer på druvornas skal. Skalet 

perforeras så att vatten i druvsaften kan avdunsta, druvorna skrumpnar ihop och resterande druvsaft blir dels 

koncentrerad, dels får den en speciell smak. Det ser inte gott ut, men det är gott!  
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Här kommer så tabellen på rekommenderade viner att handla hem, så att du har ett litet lager. 

 Vin Kommentar Pris 

Alkoholfritt 

vitt vin 

Jacob's Creek UnVined 

Riesling (nr 1935) 

Riktigt bra vinkaraktär. Någon liten 

restsötma, och bra balanserande syra. 

59 

Röda viner De Bortoli Estate Grown 

Pinot Noir (nr 71603) 

Rökig pinot noir med fatkaraktär. 159 

Melba Lucia (nr 71343) Modernt och mjukt vin, gjort på Cabernet 

Sauvignon och Sangiovese 

159 

Killerby Cabernet 

Sauvignon (nr 2080) 

Bra och prisvärd modern Cabernet 

Sauvignon, med kryddighet och 

eucalyptus. Rätt kraftig. 

120 

Fox Creek Short Row 

Shiraz (nr 6145) 

Fyllig och kraftig Shiraz, passar till nöt 

och vilt. Rätt strävt så det kan lagras. 

154 

The Laughing Magpie 

Shiraz Viognier (nr 

74343) 

Kraftigt och mycket bra, ett av de bästa 

röda vinerna jag provade denna dag. 

Vinet är gjort huvudsakligen på Shiraz, 

och dessutom har man lite gröna druvor 

(!) av typen Viognier med i blandningen. 

Detta är en traditionell metod i Rhône, för 

att ge mer arom och doft till vinet som 

annars kan bli lite ”hårt”. Här är det gjort 

med lyckat resultat. 

189 

The Phantom Gemtree 

Vineyards (nr 72824) 

Mycket elegant och mjukt vin i 

Bordeaux-stil, gjort på de traditionella 

bordeaux-druvorna. Liknar en bra 

Bordeaux i lätt stil. Liksom The Laughing 

Magpie ovan var detta ett av dagens bästa 

viner 

285 

Söta viner Deen De Bortoli Vat 5 

Botrytis Semillon (nr 

73501) 

Intressant och bra exempel på ett ädelsött 

vin, med aprikoser, pomerans och 

botrytis-toner. 

89 kr 

för 

375 

ml 

 

 

 

Druvor 

angripna av 

botrytis 
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Kommande mässor 

Under hösten kommer följande vinmässor att hållas: Biljetter säljs via www.ticnet.se. 

22 september. Spanien, Operaterrassen. 17.30-19.30. 170 kr 

7 oktober. Nya Zeeland, Operaterrassen. 17.30-19.30. 225 kr 

22 november. Italien, Grand Hôtel. Det blir tre pass om två timmar, se på Ticnet. 170/225 kr 

 

Intressanta viner från prestigefirman Quinta do Crasto 

Den 19 september släpps Quinta do Crasto Reserva 2011 på Systembolaget. Detta vin är alltid bra, så jag 

kommer att köpa några flaskor till min källare. Lufta det om du ska dricka det nu, eller spara det i 5 eller 10 år 

beroende på hur mycket mognad du vill ha och hur mycket tålamod du har. Detta är ett mycket kraftigt och 

smakrikt vin gjort på traditionella druvor. En perfekt julklapp till den som har allt, utom Quinta do Crasto. 

Nr: 95127 Pris: 259:-. 

 

Bästa hälsningar    /   Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


