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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Nr 11, 2015 

Hej! 

 

Spanien  är det ett tag sedan jag skrev om. "Det har jag inte druckit sedan Rioja-boomen på 80-talet" kanske 

någon säger, och det är ju i så fall tråkigt. Det har hänt mycket spännande på den spanska vinfronten på senare 

år. Man bör uppmärksamma 

 vita viner från Galicien i nordväst, gjorda på Albariño, Godello eller Loureiro 

 röda viner från Prioriat och Monsant 

 samt naturligtvis sherry, som är ett utmärkt vin till tapas och många maträtter. 

 

Ett enkelt men prisvärt mousserande vin är Pares Balta (77124) Brut för  99 kr. Vinet är fräscht och 

syradominerat med toner av citron och lime. Detta är ett utmärkt vin för sitt pris. Till nyår, till 12-slaget när 

alla ändå börjar bli trötta, brukar jag ta fram ett mousserande vin i stället för en champagne. Det fungerar 

utmärkt. 

 

Bland de stilla vita gillar jag Burgáns Albariño (70986) för 119 kr med medel till hög syra, smak av vita 

blommor och gul frukt i utmärkt balans. Den är ett bra exempel på vad man kan göra med Albariño. Även 

Mara Martin Godello (72198) för 102 kr är gott. Det är lite fylligare och kraftigare, och passar bäst som ett 

matvin. Godeval cepas vellas (6700) för 119 kronor är också gjort på Godello. Det har parfymerad doft med 

gul frukt, vax och gula äpplen. Smaken har bra fräschör och är rätt koncentrerad. Vinet är gott till det mesta av 

fisk eller fågel (men inte mittemellan). 

 

Ett kul rött vin från distriktet Bierzo uppe i nordväst, gjort på den ovanliga druvan Mencía är Aventino Old 

Vines (2707) för 99 kr. Vinet är mustigt och fylligt, med tydliga toner av kaffe, vanilj och rostad ek, förutom 

frukten. Detta är ett bra vin till mustiga grytor - ett riktigt höstvin. Går vi sedan till Priorat odlas mycket 

Garnacha, samma druva som Grenache i Rhône-dalen. En bra producent är Gran Clos. De gör vinet Finca el 

Puig (2737) 2009 för 199 kronor, där man även blandar i lite Cabernet Sauvignon och Syrah. Det är varmt, 

fruktdrivet och moget att dricka nu. Jag har provat 2001 och 2002 och de var båda mycket eleganta och bra, så 

köper du några flaskor av 2009:an kan de lätt ligga till sig i källaren 

 

Sherry dricks för lite. Real Tesoro Fino Tio Mateo (76306) för endast 99 kr är en ren och typisk fino. 

Spanjorerna dricker detta som apéritif eller till tapas. Det passar också utmärkt till förrätter och soppor, gärna 

en ljus skaldjurssoppa. 

 

En fylligare sherry, och fortfarande knastertorr, är Williams & Humbrecht Dos Cortados Palo Cortado 20 

years (76109) för 239 kronor. Prova den ensam eller till en tapas-tallrik med charkuterier, torkat kött och 

oliver. Hur gott som helst! Det här vinet har jag i min privata källare. 

 

Den sötaste sherrytypen är uppkallad efter druvsorten och heter Pedro Ximenes. Man brukar bara säga "PX". 

Den är mycket söt, simmig som sirap och smakar som flytande fikon och russin. Detta är ett av de få viner 

som går att dricka till chokladefterrätter. Jag föreslår  El Candado (78005) Pedro Ximenez för 129 kronor på 

halvbutelj. 
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Under hösten och vintern kommer jag att leda ett antal sherry-provningar, där vi smakar på viner från den 

torraste finon till den sötaste PX, och dessutom allt däremellan. Vill din vinklubb ha en provning ledd på detta 

tema? Skicka ett mail till gunnar.lindholm@wineconsulting.se så ser vi vad vi kan göra. 

 

 

Här är så listan över rekommenderade viner: BS indikerar beställningssortimentet. 

 

Typ Vin Pris Sortiment 

Mousserande Pares Balta (77124) 99 BS 

Vitt Burgáns Albariño (70986) 119 BS 

Mara Martin Godello (72198) 102 BS 

Godeval cepas vellas (6700) 119 Ord 

Rött  Aventino Old Vines (2707) 99 Ord 

Finca el Puig (2737) 199 Ord 

Sherry Real Tesoro Fino Tio Mateo (76306) 99 Ord 

Williams & Humbrecht Dos Cortados Palo Cortado 

20 years (76109) 

239 Ord 

El Candado Pedro Ximenez (78005)  129 BS 

 

 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


