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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Nr 2, 2015 

Hej, 

 

Häromdagen visades en mängd viner från Chile upp. Här fanns en hel del godingar värda att uppmärksamma. 

En speciell förutsättning för Chile är att det finns många klimatzoner över landet, och det går därmed att göra 

viner av druvor som trivs i såväl varma som kalla klimat. Ändå har man förstås fokuserat på vissa typer, vilket 

jag berättar om nedan. 

På den vita sidan är det inte så mycket att orda om. Det finns en del chardonnayer och sauvignon blancer, där 

de flesta är hederliga basviner och endas ett fåtal sticker ut. I synnerhet tyckte jag om  1865 Sauvignon Blanc 

(nr 71035) för 169 kronor. Vinet har en typisk sauvignon-blanc-doft utan att vara överdrivet parfymerat. 

Smaken är medellång med rätt hög syra och fet, fyllig kropp. Det här är ett bra vin till de flesta fiskrätter eller 

till en lätt sallad. 

Bland röda viner blir det intressantare. Värt att notera är att det finns en druva, Carmenère, som odlas i Chile 

men knappt någon annanstans. Den ger goda medelfylliga rödviner, liknande cabernetviner men vanligen 

lättare i stilen. Har du inte provat Carmenère förr så köp hem en av flaskorna i tabellen! 

Ett enkelt men hederligt basvin av carmenère är Torres Las Mulas Carmenère (nr 2362) för 85 kronor. Det 

är varmt och bussigt, går till det mesta och uppskattas av alla. 

Santa Carolina Reserva de Familia Carmenère (nr 72976) för 133 kronor är väsentligt bättre. Det har 

elegant, snygg doft. Smaken är ganska mjuk och elegant. Ett bra allroundvin, går till det mesta och uppskattas 

åter av alla. 

En cabernet sauvignon i lätt och elegant stil till bra pris är Maquis Cabernet Sauvignon Gran Reserva (nr 

78780) för 139 kronor. Det är gott till kyckling, kalv eller nöt och även till en pizza om du väljer topping klokt 

  

Samma firma gör Maquis Viola (nr 78782) för 289 kronor. Det har utmärkt, stor doft och lång komplex 

smak med blå frukt och kryddighet. Bra köp! Det är ett utmärkt matvin nu och säkert minst 5 år till. 

En annan köpvärd cab, med tydlig cabernet-sauvignon-doft och smak (blå frukt, svarta vinbär) samt bra balans 

är 1865 Cabernet Sauvignon (nr 16672) för 119 kronor. 

Goda syrah-viner fanns också. Alla var gjorda i Rhônestil, alltså lite mer strikta och återhållna. Jag hittade 

inget i Australien-stil (hög alko, restsötma, fruktmaxad) och det gillade jag. Matetic EQ Syrah (nr 70130) för 

189 kronor är ett bra vin, kryddigt och fylligt till kraftiga rätter av nöt, grytor eller till vilt. Själv köper jag nog 

en bit renkött till middag när detta vin öppnas. 

 Vill du slutligen ha ett riktigt, riktigt bra vin och har lite pengar du inte vet var du ska göra av, då köper du 

Carmín de Peumo Carmenère (nr 73647) för 699 kronor. Det här är just det, riktigt, riktigt bra. Vinet är 

från 2008 och har en liten begynnande mognadston, men kan ändå lagras många år. Den ungdomliga råheten 

har försvunnit och det är mjukt, elegant, medelfylligt och medelsträvt – helt enkelt väldigt balanserat och 
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snyggt. Det här vinet dricker jag till en festmåltid med en god köttbit av nöt (eller kalv med fylliga tillbehör). 

Här kommer en lista över rekommenderade viner. Glöm bara inte att beställa dem på systembolagets hemsida, 

om de har ”BS” noterat. De övriga finns i ordinarie sortiment, men inte i alla butiker, så kolla på systemets 

hemsida eller beställ hem. 

  Vin Kommentar Pris Sortiment 

Vita viner 1865 Sauvignon Blanc (nr 

71035) 

Matvin, inte till skaldjur utan bättre till 

många fiskrätter eller lätta sallader. 

169 BS 

Röda viner Torres Las Mulas 

Carmenère (nr 2362) 

Bussigt basvin. Ingen kommer att klaga. 85  

Santa Carolina Reserva de 

Familia Carmenère (nr 

72976) 

Mjukt allroundvin 133 BS 

Maquis Cabernet 

Sauvignon Gran Reserva 

(nr 78780) 

Gott till kyckling, kalv eller nöt. 139 BS 

Maquis Viola (nr 78782) 

 

Stor doft och lång komplex smak med blå 

frukt och kryddighet. Bra köp! Det är ett 

utmärkt matvin nu och säkert minst 5 år 

till. 

289 BS 

1865 Cabernet Sauvignon 

(nr 16672)  

Köpvärd cab, med tydlig cabernet-

sauvignon-doft och smak (blå frukt, svarta 

vinbär) samt bra balans 

119  

Matetic EQ Syrah (nr 

70130) 

Fylligt, till kraftiga rätter av nöt, till grytor 

eller till vilt 

189 BS 

Carmín de Peumo 

Carmènere (nr 73647) 

Utsökt vin. Till fina middagen. 699 BS 

 

Bästa hälsningar, 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


