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Hej igen! 

 

Inom EU råder överskott på vin. Vinbönderna får då ganska dåligt betalt för de enklaste vinerna, så i många 

distrikt försöker man flytta sina viner från segmentet "enkelt vardagsvin" till högre segment. Det här leder till 

att man kan hitta bra och prisvärda viner från distrikt man annars associerar till enkla viner. De har ännu inte 

skapat sig ett rykte för produktion av kvalitetsvin, och producenterna prissätter sina varor lågt för att locka 

köpare. 

 

Nyligen stötte jag på två viner från Gascogne, inte känt för fina viner, men som jag kan rekommendera. Det 

första är ett vitt, Domaine Horgelus nr 72188 för 99 kronor. Det är en blandning av Sauvignon Blanc, som 

ger bra, fräsch syra, och Gros Manseng som ger toner av banan, persika och tropisk frukt i både doft och 

smak. Det här är ett utmärkt allround matvin, och tillräckligt fylligt för att gå till grillat för den som inte vill ha 

rött. 

 

Det andra är en rosé från samma producent, Domaine Horgelus Rosé nr 72820 för 99 kronor. Det har 

parfymerad doft av vita blommor, aprikos och kryddor. Smaken är torr med bra syra och smak av jordgubbe 

och smultron. Passar både ensamt och till mat. Det här ska jag ha till släktens grillfest i sommar, när alla sitter 

på terrassen och pratar medan maten tillreds. 

 

Sedan ska vi hoppa upp lite i pris och kvalitet och titta på Toscana. Som ni vet görs här många stora viner på 

Sangiovese, av olika kloner och ibland under olika namn. En relativt ny appellation är Montecucco, som fick 

den högsta statusen DOCG år 2011. Producenten ColleMassari gör här Collemassari Montecucco Rosso 

Riserva nr 76795 för 181 kronor. Doften har kaffe, rostad ek och röd frukt. Det har god smak redan nu, 

medelfylligt, inte buffligt, medel syra och hög strävhet, rätt lång och bra för 181 kr. Bra till allt utom de allra 

kraftigaste rätterna (älgstek, grytor). Kan drickas nu och även ligga 2 år. 

 

I Toscana finns också appellationen Bolgheri, där man lustigt nog upptäckt att jord och klimat är sådant att 

Bordeaux-druvor trivs mycket bra. Här tillverkas t ex Bolgheri Rosso nr 76671 för 249 kronor. Det har 

trevlig, ung, något knuten och klassisk Bordeaux-doft med ytterligare lite kaffe och rostad ek. Smaken är stor 

och varm med hög syra av Merlot-dominerad Bordeaux-typ, blå frukt och stor strävhet. Det måste luftas minst 

1 timme. Det här dricker jag till nöt och vilt, exempelvis blir det perfekt till en entrecôte med béarnaise. Det 

kan också gärna lagras 2-5 år. 

 

Norr om Toscana, i Veneto, är de traditionella druvorna bl a Corvina, Rondinella och Molinara, men även här 

gör man vin på Bordeaux-druvor. I mars månad kom Vignalta Marrano 2008 nr 99072 för 199 kronor som 

ett exklusivt, tillfälligt vin i det ordinarie sortimentet. Det finns kvar totalt 72 flaskor i sex butiker i 

Stockholm, Göteborg och Malmö. Vinet är gjort 50/50 på Cabernet Sauvignon och Merlot och är elegant och 



  

 

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 

 

långt med snygg mognad. På Systembolagets hemsida kan du söka på varunumret och se vilka butiker som 

fortfarande har det. 

 

Vill du hellre ha ett lite billigare vin i modern, fruktig stil med generös alkohol och inte så strävt så kan du 

prova Cederberg Merlot Shiraz nr 76670 för 139 kronor. Det är en helt annan sorts vin, med varm, 

fruktdriven smak med hög syra och låg strävhet. Mörka bär och mörka kryddor finns i massor. Importören 

klassar det som ett grillvin och det är mitt i prick. 

 

För att göra det enkelt inför grillsäsongen kan man alltså i dagens urval säga: 

- modernt, fruktigt vin - Cederberg Merlot Shiraz 

- klassisk stil, medelfylligt - Collemassari Montecucco 

- klassisk stil, fylligt - Bolgheri 

- klassisk stil, moget och elegant - Vignalta Marrano 

 

 

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

 

Typ Vin Pris Sortiment 

Vitt Domaine Horgelus Nr 72188 Sauvignon Blanc 

& Gros Manseng 

99 BS 

Rosé Domaine Horgelus Nr 72820 

 

99 BS 

Rött, modern 

fruktig stil 
Cederberg Nr 76670 Merlot Shiraz 139 BS 

Rött, klassisk stil Collemassari Montecucco Nr 76795 Rosso 

Riserva 

181 BS 

Vignalta Marrano Nr 99072 199 Ord, 6 

butiker 

Bolgheri Rosso Nr 76671  249 BS 
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