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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Nr 11, 2014 

Hej, 

 

Nu har även New Zealand Wine varit på besök i Stockholm, och bland deras viner hittar man en hel del gott. 

Nya Zeeland är ju mest känt för lätta, krispiga viner på sauvignon blanc. Mer än hälften av produktionen i 

landet är sauvignon blanc. Det här tycker jag för det mesta är trevliga, prisvärda viner, typiskt i prisklassen 

100 kronor och uppåt. Jag hade nyligen med en sauvignon blanc från Nya Zeeland och en från Frankrike på en 

blindprovning och bad deltagarna att rösta om vilket som var godast. Vinerna fick lika många röster, så det är 

nog en smaksak och en fråga om vad man äter till som får avgöra. De är som sagt ofta lätta, fräscha, så jag 

dricker dem själv till en räksallad, lätta fiskrätter eller kycklingrätter eller ensamma som sällskapsvin. 

 

Det görs även en del vita viner på riesling, men rieslingviner görs det så många bra i Tyskland och Österrike 

att jag tycker de är bättre val. 

 

På den röda sidan utmärker man sig mest för viner gjorda på Bourgogne-druvan pinot noir. De kan vara 

fullständigt lysande och mycket prisvärda, i synnerhet som äkta bourgogner blivit så dyra. 

 

Vinerna i tabellen på nästa sida tycker jag är bra köp. 
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 Vin Kommentar Pris 

Vita viner 

på  

sauvignon 

blanc 

Esk Valley Sauvignon 

Blanc (nr 79712) 

Jättetypisk NZ-sauvignon blanc. Bra mjuk kropp. 

Säljs endast på hela kolli, så dela med en vän om det 

blir för mycket. 

140 

Villa Maria Cellar 

Selection Sauvignon 

Blanc 

Fräsch, typisk NZ-sauvignon blanc med utpräglad 

doft av nässlor och krusbär. 

119 

Vita viner 

på andra 

druvor 

Man O' War Sauvignon 

Blanc Semillon (nr 

78393) 

Gott och med mycket bra balans. Gjort  på den 

druvblandning som är vanlig i vita bordeauxer. 

Prisvärt men kanske inte fynd – bedöm själv. 

175 

Röda viner 

av pinot 

noir. 

Domain Road Pinot Noir 

Domain Road Vineyard 

(nr 91248) 

Bra frukt, hög syra men ej spetsig, kan lagras. Den 

här tänker jag handla själv. 

249 

Neudorf Tom's Block 

Pinot Noir (nr 92068) 

God och trevlig att dricka nu, men den är utgående 

och finns bara kvar i några få butiker. Har du 

vägarna förbi t ex Orminge eller Löddeköping så 

kan du handla den. 

201 

Martinborough Pinot 

Noir (nr 74679) 

Doft med röda frukter och ek. Smak med medel 

syra, medel ek, bra röd frukt och utmärkt balans. 

Julklappsvin till den som gillar bra viner. 

351 

Saint Clair Pinot Noir (nr 

16015) 

OK pinot noir i budgetklassen. Bra för sitt pris 109 

Schubert Pinot Noir (nr 

92503) 

Medelhög frukt och strävhet, hög syra, bra balans. 

Mycket prisvärt. 

179 

Schubert Pinot Noir 

Block B (nr 75091) 

Utsökt vin, lagom av allt, bred och lång smak. 

Julklappsvin. 

349 

Röda viner 

av andra 

druvor 

Siefried Syrah (nr 

76305) 

Bra pris för detta vin. 149 

 

Bästa hälsningar    /   Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


