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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Nr 3, 2015 

Hej, 

 

För ett tag sedan var jag på en större vinmässa i Tyskland, där jag stötte på en del intressanta viner som även 

finns i Sverige. Dem tänkte jag berätta om i detta nummer. Jag vill också berätta om en mässa i Sverige som 

är öppen för konsumenter och som jag tror kan vara kul att besöka. 

 

En champagneproducent som väljer att lagra sina viner längre än vanligt är Maurice Vesselle. Detta ger viner 

som är fylligare och har bredare smak. Endast ett av hans viner finns i Sverige, Maurice Vesselle Cuvée 

Réservée Brut (nr 77269) för 259 kronor. Bra köp. Detta vin är även en "Grand Cru", vilket i Champagne 

betyder att druvorna kommer från särskilda vingårdar som betecknats som Grand Cru. Man vet sedan lång tid 

att frukten blir bättre där, p.g.a. jordmån, exponering mot solen och andra faktorer. 

 

I Franken, i Tyskland, finns producenten Divino som gör vita, torra, trevliga, bättre vardagsviner i prisklassen 

100-200 kronor. Ett av deras viner finns i Sverige, Divino Nordheim Sommeracher Katzenkopf Silvaner 

Kabinett Trocken (nr 6762) för 99 kronor. Det är lätt och elegant, med ganska mild syra. Det passar utmärkt 

till kokta fiskrätter med milda tillbehör. 

 

Reser man över till Rheinhessen i Tyskland hittar man Wagner-Stempel, en kvalitetsproducent som gör 

Rieslingviner med utpräglad karaktär. Prova deras Siefersheimer Riesling vom Porphyr Trocken (nr 76414) 

för 163 kronor, en skarp Riesling med hög syra och tydlig mineralitet från den speciella jorden den växer i, 

full med porfyrsten. 

 

Bland de röda vill jag välja ut några Brunello di Montalcino. Dessa är alltid goda och eleganta i stilen. De är 

kanske mer viner till en fin middag än till grillpartyt, men som vädret är har ju inte grillen kommit fram ännu. 

Ett bra köp är Brunello di Montalcino Barbi (nr 79013) för 279 kronor, som också ligger i ordinarie sortiment 

och därmed finns hemma i många butiker. Från samma producent kommer Rosso di Montalcino Fattoria dei 

Barbi (nr 72588) för 129 kronor som också är gott, men naturligtvis lite mindre koncentrerat. Jag bedömde 

dess prisvärde till 150-160 kronor på mässan. Så när det i Sverige endast kostar 129 kronor är det ett bra köp. 

 

 

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  

Champagne Maurice Vesselle Cuvée 

Réservée Brut (nr 77269) 

Fräsch syra och relativt fylligt. Bra både 

som aperitif och till mat 

259 BS 

Vita viner,  Divino Nordheim 

Sommeracher Katzenkopf 

Silvaner Kabinett Trocken 

(nr 6762) 

Milt och mjukt med ganska låg syra. Till 

kokt fisk med milda tillbehör. 

99 BS 
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Siefersheimer Riesling vom 

Porphyr Trocken (nr 

76414) 

Hög syra, bra rieslingsmak och tydlig 

mineralton. Matvin till feta fiskar, perfekt 

t. ex. till en lax med smörsås. 

163 BS 

Röda viner Brunello di Montalcino 

Barbi (nr 79013) 

Elegant och snygg, toner av körsbär och 

mognad, relativt lång, bra till kalv eller 

nöt. 

279 BS 

Rosso di Montalcino 

Fattoria dei Barbi (nr 

72588) 

 

Bra vin, något kortare och tunnare än det 

förra. 

129  

 

Det är också några mässor på gång i Sverige. Intressantast är den portugisiska vindagen den 25 maj i 

Stockholm. Läs mer här: 

http://www.winesofportugal.com/se/news-and-events/news/portugisiska-vindagen-25-maj-i-stockholm/ 

 

Bästa hälsningar, 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


