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Hej igen! Helgen är över, dags att planera nästa! Vi ägnar oss åt Alsace! 

 

I Alsace i Frankrike gör man mest stilla och mousserande vita viner. Låt mig som hastigast berätta om några 

bra köp jag stötte på vid en provning i veckan. 

 

De flesta viner från Alsace är gjorda på endast en druva, vanligen Riesling, Pinot Gris eller Gewürztraminer. 

De är väldigt olika, så här gäller det att hålla reda på druvsorterna. 

 

Riesling tycker jag själv bäst om, vilket är en rent personlig bedömning och den gäller inte alls för alla. 

Riesling har alltid hög syra. Tycker man om Alsace-Riesling så är det klokt att gå upp till cirka 200 kronor 

eller över, och få en Premier Cru eller Grand Cru. Detta är riktigt bra viner med god, stor blommig doft, tydlig 

syra, varierad smak med citrus och tropiska frukter, samt bra längd. Är din budet lägre finns det också bra 

viner, men lite enklare. Se listan i slutet på vinbrevet för förslag. 

 

Pinot Gris har lägre syra och mer kryddig, mustig smak. I Alsace görs de ofta med en liten restsötma vilket 

dämpar syran och gör vinerna mjuka och attraktiva. Med den mustiga smaken passar de bra, inte bara till fisk 

utan även rätter av fågel och ljust kött. 

 

Gewürztraminer slutligen har stor parfymerad doft, liknande rosenblad. Jag brukar likna det vid den doft som 

slår emot en när man går in på parfymavdelningen på ett exklusivt varuhus. Syran i vinet är flack. I Alsace 

dricker man gärna Gewürztraminer till rökta rätter, exempelvis surkål med korvar och rökt fläsk. Det kan låta 

märkligt, men kommer du till Alsace så gå in på en enkel sylta och beställ choucroute garni med ett glas 

Gewürztraminer! 

 

Det finns även viner som är gjorda på blandade druvsorter. Förr i tiden hade man ofta samplanteringar; man 

planterade alltså en blandning av olika druvsorter i samma vingård. Vissa sådana finns kvar, och då är det 

vanligen hög kvalitet p.g.a. vinstockarnas höga ålder. 

 

Slutligen, det görs faktiskt utmärkta röda. Inget av dem jag provade finns dock tillgängligt för privatpersoner. 

 

  



  

 

Vinbrevet Gott Vin ges ut av oberoende vinkännare. Det är inte bundet till en producent, en importör eller ett land. 
Det är kanske mer pålitligt än den reklam man får på annat sätt. Vinbrevet Gott Vin riktar sig till dig som fyllt 25 år. 

Läs vår hemsida www.wineconsulting.se! Där kan du även prenumerera på vinbrevet. 
För att avsluta din prenumeration, skicka mail till info@wineconsulting.se 

 

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

 

Typ Vin Pris Sortiment 

Blandade druvor Langenberg (92031) Domaine Marcel Deiss 259 Ord 

Riesling Dopff & Irion (2173) Riesling 2014 89 Ord 

Wolfberger Grand Cru Steingrubler (73691) 

Riesling 

188 BS 

Pinot Gris Pinot Gris (83946) Tradition Hugel 189 BS 

Gewürztraminer Comtes d'Isenbourg (2187) Gewurztraminer 119 Ord 

Mousserande Bestheim (7714) Crémant d'Alsace Brut 99 Ord 

 

 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


