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Hej igen! 

 

I måndags var det provning av viner från Nya Zeeland. Den absolut dominerande delen av produktionen är 

torra vita viner, gjorda på Sauvignon Blanc, med hög syra och stor, typisk doft av krusbär och grön paprika. 

De flesta ligger runt 100-150 kronor och är utmärkta allround-viner till de flesta fisk- och skaldjursrätter. Men 

det finns även annat. Välkänt bland vinentusiaster är röda viner på Pinot Noir i 300-kronorsklassen, vilka 

håller absolut världsklass. Här kommer en redogörelse för dagen, med mina rekommendationer över bra köp. 

Som vanligt skriver jag endast om de 10-20% som jag tycker ger bäst valuta för pengarna. Viner jag köper 

själv. 

 

Bra köp av typen "viner av Sauvignon Blanc i Nya-Zeeländsk stil" är Kim Crawford (72818) Sauvignon 

Blanc 2014 för 159 kronor. Jag gillar också Saint Clair (3577) Pioneer Block för 149 kronor - mer om den 

står det längre ner. Bra, billigt och typiskt är också  Villa Maria (6262) Sauvignon Blanc 2014 för 99 kronor. 

Lite mjukare smak med lite lägre syra och kraftigare kropp har Esk Valley (79712) Sauvignon Blanc 2014 

för 149 kronor. 

 

Du kanske funderar på om det är värt pengarna att lägga på 10, 20 eller 50 kronor extra på en butelj. Hur 

mycket ökar kvalitén? Prova då dessa tre viner från samma firma, samma årgång och med samma vinmakare 

bakom, så får du en bra bild över detta. Jag föreslår att du köper 

a) Saint Clair Vicar's Choice (12000) Sauvignon Blanc 2015 för 95 kr  

b) Saint Clair (6382) Sauvignon Blanc 2015 för 115 kr 

c) Saint Clair (3577) Pioneer Block 3 , 2015 för 149 kronor. 

Servera dem samtidigt vid samma temperatur i tre lika glas, smaka och bedöm hur stor, hur komplex och hur 

lång smaken är. 

 

Intressanta vita görs även på Chardonnay, där Elephant Hill Reserve Chardonnay (95351) för 199 kronor är 

ett bra köp. Vinet har ganska kraftig fatkaraktär som dock är väl integrerad och inte störande. Det liknar en vit 

Bourgogne i stilen, men priset är lägre. Den fylliga smaken gör att det passar bäst till lite kraftigare rätter av 

fisk eller fågel, gärna en stekt fiskfilé med mustiga tillbehör.  

 

Jag blev överraskad över att hitta ett riktigt trevligt mousserande rosévin med medel syra och en liten 

brödighet i smaken. För 99 kronor är Lindauer (77056) Rosé ett utmärkt köp. Inte lika bra som en cham-

pagne förstås, men till en tredjedel av priset kan man ju inte nå samma nivå. I budgetklassen är det riktigt bra. 

 

Bland röda på Pinot Noir kan vi ju börja nerifrån, där Waipara Hills (78955) Pinot Noir 2013 ger mycket 

smak för de 119 kronor det kostar. Laga en mild, lite fetare kötträtt, som anka, fläskkarré eller kalventrecôte, 

så smakar en Pinot Noir bra till.  
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Jag gillade även Villa Maria (88393) Cellar Selection Pinot Noir 2012 för 149 kronor. Doften är ren och 

snygg, smaken har korrekt röd frukt, tydlig syra och balanserade tanniner.  

 

Dagens bästa vin var en Pinot Noir: Schubert (75091) Pinot Noir Block B 2012 för 359 kronor. Hur gott som 

helst! Smaken domineras av röd frukt, hög syra, tydlig men balanserad strävhet, lång, varierad och elegant 

eftersmak med utsökt balans. På branschprovningar är jag alltid noga med att spotta ut varje droppe (annars 

svimmar man redan efter 30-50 viner), men här gick jag faktiskt tillbaka och drack ett litet, litet glas vid slutet 

på dagen. Så bra var det. 

 

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

 

Typ Vin Pris Sortiment 

Vita, Sauvignon 

Blanc 

Kim Crawford (72818) Sauvignon Blanc 2014 159 BS 

Villa Maria (6262) Sauvignon Blanc 2014 99 Ord 

Esk Valley (79712) Sauvignon Blanc 2014 149 BS 

Saint Clair Vicar's Choice (12000) Sauvignon 

Blanc 2015 

95 Ord 

Saint Clair (6382) Sauvignon Blanc 2015 115 Ord 

Saint Clair (3577) Pioneer Block 3 2015  149 Ord 

Vita, andra Elephant Hill Reserve Chardonnay (95351) 199 Ord 

Mousserande Lindauer (77056) Rosé 99 BS 

Röda, Pinot 

Noir 

Waipara Hills (78955) Pinot Noir 2013 119 BS 

Villa Maria (88393) Cellar Selection Pinot Noir 

2012 

149 BS 

Schubert (75091) Pinot Noir Block B 2012  359 BS 
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