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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 11, 2016. 

Italien, franska Rhône-dalen och Quinta de Crasto från Portugal. 

Hej igen, 

 

Ett tjugotal italienska producenter kom till Stockholm i september och visade upp viner. Några riktigt bra 

viner var först ett mousserande gjort på 100% Chardonnay, Palazzo Lana Nr 76332 Brut Satèn för 379 

kronor. Vinet har frisk syra med citrustoner, gräddig mousse och lång elegant smak. Det är en riktigt bra 

Franciacorta som är väl så bra som många champagner. Den kostar ju lika mycket också! 

 

Några utsökta Brunello di Montalcino fanns också, men de var ännu inte representerade i Sverige. Så när jag 

vill ha ett elegant medelfylligt rödvin till kalven, gärna tillagad med gräddig sås och rosmarin, så får det bli en 

Brunello di Montalcino Nr 12357 Col d’Orcia för 279 kronor (halvflaska: 159 kr) eller Collemassari 

Montecucco Nr 76795 Rosso Riserva för 192 kronor. Båda dessa har jag i min egen källare. 

 

Den franska vindagen hölls i slutet på oktober. Det är ett riktigt topp-event, som jag hoppas att många av er 

fick tillfälle att gå på. Så här på hösten tycker jag att röda Rhône-viner, som är mustiga, kryddiga och fylliga, 

passar väldigt bra. Laga lite kraftigare mat, öppna en butelj Rhônevin och tänd några ljus till middagen.  Då är 

livet värt att leva. Passande vin är Crozes Hermitage Nr 70292 Les Jalets  2010 för 159 kronor. Det har 

trevlig mognad, hög strävhet och kryddig varm kropp. 159 kronor är ett fyndpris för det vinet. Det passar till 

grytor på nöt eller vilt. Har du lite större budget så köp  Clos de L'Oratoire des Papes Nr 73963 för 339 

kronor. Om det förra var lysande bra, så är väl det här "lysande bättre". Det är lite lättare och elegantare i 

stilen, med god röd frukt. Jag serverar det till en fin entrecôte av nöt eller kalv. Ytterligare två utmärkta viner 

är Châteauneuf-du-Pape nr 74257  Domaine Chante Cigale för 299 kronor och Châteauneuf du Pape 

Nr 73920 Cellier des Princes för 169 kronor. Vinerna kostar lite olika, och har då lite olika längd, finess och 

koncentration, men alla är bra köp på sin nivå. 

 

Jag vill också berätta om ett vin som kommer till Sverige i liten volym. Den 18 november kommer 600 flaskor 

nr 90101 Crasto Reserva Old Vines från Dourodalen i Portugal. Det här är ett kraftig vin med massor av 

mörka bär, kryddor, frukt och rejäl strävhet. Drick det nu, om du luftar det först, eller lagra det. Jag ska köpa 

en 6-pack och lägga i källaren. Det kostar 265 kronor. 

 

Missade du den franska vindagen så missa inte den "Italienska vin och gourmetdagen", den 26 november på 

Grand Hôtel i Stockholm. För 285 kronor kan du botanisera bland massor med gott (och säkert ett och annat 

läbbigt sött rödvin också, särskilt framtaget för Sverige, Polen och Ryssland). Biljett köps på 

https://www.ticketmaster.se/event/italienska-vin-och-gourmetdagen-biljetter/444267?language=sv-se. Det 

finns tre pass, 12:00, 15:00 och 18:00. 
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Här är listan över rekommenderade viner: 

 

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

Vin Pri

s 

Sortimen

t 

Kommentar 

Palazzo Lana Nr 76332 Brut 

Satèn 

379 BS Italien. Mousserande. 

Brunello di Montalcino 

Nr 12357 Col d’Orcia 

279 Ord Italien, Toscana. Rött, elegant. Finns på 

halvflaska för 159 kr. 

Collemassari Montecucco 

Nr 76795 Rosso Riserva 

192 BS Italien, Toscana. Rött, medelfylligt. Bra till allt 

utom de allra kraftigaste rätterna. 

Crozes Hermitage Nr 70292 Les 

Jalets  2010 

159 BS Frankrike, Rhônedalen. Rött. 

Châteauneuf du Pape Nr 73920 

Cellier des Princes 

169 BS Frankrike, Rhônedalen. Rött. 

Châteauneuf-du-Pape nr 74257  
Domaine Chante Cigale 

299 BS Frankrike, Rhônedalen. Rött. 

Clos de L'Oratoire des Papes 

Nr 73963 

339 BS Frankrike, Rhônedalen. Rött. 

nr 90101 Crasto Reserva Old 

Vines 

265 Tillfälliga Portugal. Tillfällig lansering, kommer den 18 

november, endast 600 flaskor.  

 

 

 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


