
  

 

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 10, 2014 

Hej, 

 

Förra veckan var det Spanska Vindagen 2014, och som vanligt var jag flitigt där och provade. 

Många tänker väl mest på röda viner när det gäller Spanien, men det görs även en hel del mousserande, då 

kallat Cava, samt vita viner. Många bra vita görs i Galicien i nordvästra Spanien, där de svala fuktiga 

vindarna från Atlanten ger ett gott klimat. Viner på druvan Albariño börjar bli välkända i Sverige. 

Röda viner görs över hela landet. Här finns många vinmakare som gör bra viner i olika stilar, från varma 

lättdruckna till riktigt sträva och tuffa viner. 

Av dem jag provade tyckte jag att följande viner är mest prisvärda. 

 Vin Kommentar Pris 

Cava Privat Brut Nature 

Reserva (nr 7904) 

Enkel men helt OK bas-bubbel. Till aperitif men inte 

till mat. 

89 

Aurèlia Brut Nature 

Gran Reserva (nr 77026) 

En cava med hyfsad längd till bra pris. Passar  bäst 

till mat. 

149 

Vita viner Petit Albet Chardonnay 

Xarel-lo (nr 71941) 

Budgetvin, och bra för sitt pris. Allroundvin som 

passar det mesta 

79 

Martín Códax Albariño 

(nr 71364) 

Trevlig, ren, fräsch och snygg 126 

Pazo Barrantes Albariño 

(nr 71143) 

Bra Albariñokaraktär 139 

Burgáns Albariño (nr 

70986) 

Bra kropp 117 

Mara Martin Godello (nr 

72198) 

Kraftigt vin, till mat, på den ovanliga druvan 

Godello 

100 

Röda viner Torres Perpetual (nr 

72687) 

Kraftigt, kan drickas nu om det luftas ordentligt, 

eller sparas i många år. Julklappsvin. 

325 

Geol (nr 74161) Ett vin jag skrivit om förut, mycket trevligt matvin. 184 

Orben (nr 74279) Riktigt god Rioja 209 

Malpuesto (nr 74434) Storebror till Orben (ovanför) riktigt bra men kanske 

något dyr. 

301 

Aventino 200 Barrels (nr 

2505) 

Strävt och kraftigt vin, blir jättegott till nöt eller vilt. 

Lufta gärna. 

159 

 

Bästa hälsningar    /   Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


