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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 9, 2016. Vinmässor och budgetviner. 

Hej igen, 

 

Hösten ligger i startgroparna, och därmed blir det massor av vinprovningar. De som är öppna för konsumenter 

är vanligen organiserade så att man betalar en entréavgift, får ett glas, och sedan fritt går runt till producen-

ternas och importörernas bord. Där kan man prova vinerna och resonera med utställarna. Det här är ett utmärkt 

sätt att kunna prova många viner och få uppleva den bredd och variation som finns. Sedan kan man handla det 

man gillar mest på Systembolaget. 

 

De mässor jag känner till nu är: 

 Spanska vindagen, måndagen den 12 september kl. 17.00 - 19.30 på Operaterrassen (ingång vid 

Operakällaren) i Stockholm. Köp din biljett här: www.ticketmaster.se/event/440599. Pris: 170 kr. 

 Italienska viner, måndagen den 26 september kl 17.00 - 19.00 på Operaterrassen (ingång vid 

Operakällaren) i Stockholm. Köp din biljett här www.ticketmaster.se/event/442075. Pris: 250 kronor. 

Här är det ett 20-tal italienska producenter som kommer till Sverige för att visa upp sina produkter. 

 Australien, tisdagen den 4 oktober kl 17.30 - 20.00 på Operaterrassen (ingång vid Operakällaren) 

i Stockholm. Köp din biljett här www.ticketmaster.se/event/441129. Pris: 250 kronor. 

 Franska Vin- och Gastronomidagarna den 22 oktober klockan 12.00-14.00, 15.00-17.00 eller 18.00-

20.00 på Grand Hotel i Stockholm. Information finns på http://sopexa.se/. Köp din biljett här: 

www.ticketmaster.se. Pris: 295 kronor. 

 

Har du inte tid att gå på alla så skulle jag föreslå att prioritera Spanien i september. Där kommer det att finnas 

ett brett urval av spännande vita viner från Galicien i nordvästra Spanien, massor av röda från hela landet, 

prisvärda mousserande från Katalonien och utsökta sherry. I oktober är sedan Frankrike ett givet val. Där 

finns ju hur mycket bra vin som helst. 

 

Under sommaren har jag inte bara latat mig, utan provat lite vin också, inte bara i medelprisklassen där jag 

mest rör mig, utan även ett antal budgetviner. Här är ett antal trevliga viner som alla kan ha råd med: 

 

Sortiment: Ord = Ordinare. BS = Beställningssortimentet, beställs på systembolagets hemsida. 

 

 

Typ Vin Pris Sortiment Kommentar 

Vitt 

torrt 

Cono Sur Nr 6600 

Chardonnay 2015 

89 Ord Från Chile. "Bästa vin" när vi provade många vita 

budgetviner  inför ett större företagsevent. Medel syra, 

smak och doft med citrus och aprikos. Trevligt både som 

matvin och pratvin. 
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Rött Cono Sur Nr 4641 

Pinot Noir Organic, 

2015 

95 Ord Från Chile. I doft och smak finns röd frukt (moreller) 

och kryddor (kanel, choklad). Vinet är ganska lätt. Bra 

entry-level-Pinot-Noir. 

Lirac Nr 2214 

Les Chenaies 2015 

109 Ord Från Frankrike, södra Rhône. Trevlig kryddig doft och 

smak, relativt lätt. Mycket bra för sitt pris. Jag har köpt 

det själv till min vinkällare. 

Trapiche Nr 16554 

Malbec Oak Cask 

2014 

85 Ord Från Argentina. Från Chile. "Bästa vin" när vi provade 

många röda budgetviner  inför ett större företagsevent. 

Druvan Malbec trivs bra just i Argentina. Fruktig doft 

med blåbär och björnbär. Medelfyllig smak, även här 

med stor blå frukt, samt medelhög syra och strävhet. 

 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


