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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Nr 1, 2015 

Hej, 

 

Nyligen hade vi besök i Stockholm både från Italien och Bordeaux. Från båda dessa områden finns ju mycket 

gott, vilket jag tänkte berätta om. 

 

Först ut var italienarna. De hade några enstaka vita och mousserande, samt mycket röda viner med sig. Bland 

de vita var det bara ett jag vill ta upp, Cà del Magro (nr 72693) för 113 kronor, vilket är rätt pris för detta vin. 

Den 1 mars 2015 ska priset sänkas till 99 kronor så då blir det fyndläge. Vinet har bra koncentration och är 

fruktdominerat med gula frukter och lite blommor. Det är rätt mycket allroundvin – passar som sällskapsvin, 

till sallader, sushi och lätta fiskrätter. 

 

Bland de röda har vi först två bra basviner från producenten Tenuta Sant’Antonio. Deras Monti Garbi Sponsà 

(nr 2366) för 93 kronor och Monti Garbi Ripasso (nr 5328) för 107 kronor är hederliga, trevliga basviner som 

fungerar till det mesta. Ripasson har en liten restsötma, vilket många tycker om. Båda ligger i ordinarie 

sortimentet. 

 

Mitt personliga favoritvin från Italien är Brunello di Montalcino. Vinerna är alltid snygga, eleganta och 

finstämda. Brunello di Montalcino Da Vinci (nr 72636) för 301 kronor är ett bra exempel - mjukt och mycket 

elegant, med kryddighet och typisk smak av körsbär. 

 

Dagens häftigaste viner var två röda från Tenuta Chiccheri i Venetien; distriktet där man gör valpolicella, 

ripasso och amarone. Det första vinet, Chiccheri Valpolicella Superiore (nr 72296) för 401 kronor, kostar 

ungefär fyra gånger så mycket som en valpolicella brukar, och smakar även fyra gånger så mycket. Det liknar 

mest en bra amarone. Servera det till vilt eller kraftiga grytor. Det andra vinet, Chiccheri Amarone della 

Valpolicella (nr 72883) för 657 kronor, är en av de häftigaste amarone jag provat. Vinet är så fylligt, kraftigt 

och dominant att man baxnar. Det har 16% alko och är inget man delar med sin partner över pizzan på onsdag, 

utan man ska nog räkna med att en flaska räcker till 5-6 portioner. 

 

Sedan kom en mängd slott från Bordeaux och visade upp sina produkter. Många av dem var i Sverige för att 

söka importörer, så deras viner finns ännu inte att köpa och jag tar inte upp dem här. Ett vin som dock finns 

och fortfarande ligger bra i pris är Château Rollan de By (nr 79464) för 203 kronor. Det är från Médoc i 

Bordeaux och är gjort på Merlot, Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc och Petit Verdot. Årgång 2010 är klar 

att dricka nu. Den har bra frukt och hög strävhet så den behöver mat som matchar. En entrecôte med béarnaise 

och pommes blir perfekt. 
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Här kommer en lista över rekommenderade viner 

 

  Vin Kommentar Pris 

Vita viner, 

Italien 

Cà del Magro (nr 

72693)  

Allroundvin, ganska kraftigt, fruktigt och aromatiskt 113 

Från 1 

mars: 

99 

Röda viner, 

Italien 

Monti Garbi Sponsà 

(nr 2366) 

Hederligt basvin, allround 93 

Monti Garbi Ripasso 

(nr 5328) 

Hederligt basvin, allround, rätt elegant och någon 

liten restsötma (knappt märkbar) 

107 

Brunello di Montalcino 

Da Vinci (nr 72636) 

Härligt elegant med ton av körsbär. Till kalvstek 

med smörstekta champinjoner och harricot verts 

301 

Chiccheri Valpolicella 

Superiore (nr 72296) 

Mycket krafigt, som en amarone. Servera till grytor 

eller kraftiga rätter av nöt och vilt 

401 

Chiccheri Amarone 

della Valpolicella (nr 

72883) 

Ett dundervin med stor koncentration och hög alko. 

Se till att du sitter stadigt när vinet dricks. 

 

657 

Röda viner, 

Bordeaux 

Château Rollan de By 

(nr 79464) 

God och rätt kraftig Bordeaux från 2010, som just 

börjar bli mogen att drickas. Kan också lagras. 

203 

 

Bästa hälsningar, 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


