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Säg Nya Zeeland, och vad tänker en vinälskare på? De allra flesta av oss associerar nog till lätta, krispiga vita 

viner av Sauvignon Blanc, från Marlborough på sydön, med tydlig, ibland överdriven doft av krusbär, fläder 

och nässlor. Det är en rimlig association, eftersom just denna typ av vin varit en kommersiell succé. De är 

lättdruckna, har rimligt pris och passar härligt en vacker sommardag, med eller utan mat. Även på våren, 

hösten eller vintern slinker en flaska lätt ner. 

 

Framgången på marknaden har lett till att många producenter satsat just på denna druva. På Nya Zeeland odlas 

det mer Sauvignon Blanc än alla andra druvsorter tillsammans. Men eftersom klimatet söderut är relativt svalt 

görs det även utmärkta viner på Pinot Noir. Det ska jag berätta om i detta vinbrev. Jag provade ett 80-tal viner 

häromdagen, och de jag tycker är bäst, och som alltid de som är mest prisvärda, ska jag nämna. 

 

Om vi tar röda viner först, så är det Pinot Noir som är bäst. Schubert är en bra producent. För det mesta väljer 

jag deras Schubert Block B när jag ska ha ett finare vin, men idag föll jag för Schubert Marions Vineyard 

Pinot Noir nr 74149 för 320 kronor. Det är väldigt snyggt och elegant både i doft och smak. Köp ankbröst, 

stek dem i ugnen och servera med apelsinsås och detta vin så är kvällen räddad. Och till det där alldeles extra 

speciella tillfället köper jag Felton Road Calvert nr 70349 Pinot Noir för 561 kronor, vilken har utsökt smak 

och är i mycket bra balans. Greywacke nr 78341 Pinot Noir är också mycket gott och säljs för endast 230 

kronor. Och när kassan sinar kan man handla Wither Hills Pinot Noir nr 75955 för 180 kronor. Det har helt 

OK doft och smaken är ren och snygg i  tydligt rödfruktig, rättfram stil. Inte lika bra som Felton Road men för 

180 kronor är det ett fynd.  

 

Alla Pinot-vinerna kan tyckas dyra, men försök köpa en Bourgogne till lågt pris! Det misslyckas också. Pinot 

Noir dricker man inte till allt, men till vissa rätter är det väldigt gott och värt vad det kostar. 

 

Skulle man vilja ha en Bordeaux-blandning så finns Matua Landsand Legends Merlot Cabernet nr 2030 

för 150 kronor. Vinet är helt annorlunda Pinot-vinerna. Det varmt, fylligt och rätt långt. Det är gott till kraftig 

mat. 

 

Ibland vill man ju ha en halvbutelj och då finns Saint Clair Pioneer Block 23 nr 2936 för 90 kronor som ett bra 

alternativ. Det är dominerat av röd frukt, tydlig syra och är relativt lätt 

 

Låt oss sedan gå till vita viner. En del odlare gör Riesling-viner, ofta med lyckat resultat. När man tittar på 

pris och utbud tycker jag ändå att det finns så mycket bra Riesling från Tyskland och Österrike, att jag hellre 

väljer något därifrån. Vill men ändå ha en Riesling från Nya Zeeland rekommenderar jag Villa Maria Private 

Bin Riesling nr 84617 för 110 kronor. Det är utmärkt till alla rätter av fisk och skaldjur, och precis lika bra 

som ett liknande tyskt vin. 
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Det görs även viner på Pinot Gris, ibland sålda under den italienska beteckningen Pinot Grigio. Undvik dessa. 

 

Slutligen kommer vi till Sauvignon Blanc där det finns 25 olika på systembolaget. Alla jag någonsin provat 

har varit OK, så det är ett säkert val även om man inte känner till leverantören. Jag rekommenderar de 

följande: 

 

Elephant Hill Nr 73100 Sauvignon Blanc för 150 kronor är kraftig med fet och fyllig kropp. The Crossings 

nr 71684 för 120 kr har urtypisk, yppig, överdådig doft och lagom syra i god balans med medelfyllig kropp. 

Villa Maria gör flera Sauvignon Blanc i olika prisklasser och de har konsekvent god kvalitet. Vill man ha 

ekologiskt/organiskt så tar man Villa Maria Cellar Selection Organic nr 76895 för 120 kronor. 

 

En speciell typ av vin är låg-alkoholviner, där man först gjort ett vanligt vin och sedan avlägsnat en del av 

alkoholen. Det här är svårt att göra om man samtidigt ska behålla en bra vinsmak. Brancott Estate Flight nr 

6314 är ett sådant vin, och har helt OK smak om än med lite saftig sötma. Priset är 94 kronor och 

alkoholhalten 9%. Det kan vara bra till en varm sommardag när man inte vill bli tung i huvudet. 

 

Här är en tabell över rekommenderade viner. De flesta ligger i beställningssortimentet, men låt inte det hindra 

dig. Har du någonsin köpt något på internet? Självklart, och det är inte svårare för vin än för andra saker. 

Beställningssortimentet är en guldgruva av bra viner till bra priser. 

 

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

 

Typ  Vin  Pris  Sortiment  

Rött, Pinot 

Noir 

Schubert Marions Vineyard Pinot Noir 

nr 74149 

320   BS 

Felton Road Calvert Pinot Noir nr 70349 561 BS 

Greywacke Pinot Noir nr 78341 230 BS 

Wither Hills Pinot Noir nr 75955 180 BS 

Rött, annat Matua Landsand Legends Merlot Cabernet 

nr 2030 

150 BS 

Vitt, 

Sauvignon 

Blanc  

Elephant Hill Sauvignon Blanc nr 73100 150 BS 

The Crossings nr 71684 120 BS 

Villa Maria Cellar Selection Organic nr 

76895 

120 Ord 

Vitt, 

Sauvigon 

Blanc låg-

alkohol 

Brancott Estate Flight nr 6314 94 Ord 

Vitt, annat  Villa Maria Private Bin Riesling nr 84617 110 BS 

 

Tycker du att Nya Zeeland verkar spännande och vill prova mer? Samla då ihop ett gäng vänner eller 

arbetskamrater så kommer jag och leder en provning hos er en kväll. Kontakta mig på 

gunnar.lindholm@wineconsulting.se för information och priser. 

 

 

Hälsningar, 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 
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