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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 5, 2017 - Champagne 

Hej igen, 

 

finns här någon som tycker om champagne? Då ler lyckans sol mot er, för det finns strax under ettusen 

champagner på Systembolaget, i alla upptänkliga stilar och kvaliteter. 

 

Champagner kan delas upp efter vilka druvor som använts. Det är i huvudsak tre druvor som är tillåtna: den 

gröna Chardonnay och de blå Pinot Noir och Pinot Meunier. Många champagner görs på en blandning av två 

eller tre av druvorna. Det finns även de som endast görs på Chardonnay. De betecknas blanc-de-blanc, alltså 

ett vitt vin av vita druvor. Om vinet endast görs på Pinot Noir och/eller Pinot Meunier kallas det blanc-de-

noir. Generellt kan man säga att en blanc-de-blanc har högre syra, mer mineralton och lite lättare kropp, och 

därför passar bra som apéritif eller till skaldjur eller andra lätta rätter. En blanc-de-noir är kraftigare och är 

framför allt ett matvin. Den klarar också lite kraftigare rätter. En cuvée, gjord på alla tre druvorna, kan vara 

hur som helst beroende på husets stil. Slutligen finns rosé-champagne. 

 

Man kan också dela upp champagner efter non-vintage (utan angiven årgång) eller vintage (med angiven 

årgång). Non-vintage smakar lika år efter år, eftersom de blandas av olika årgångar med målet att ge ett 

konsistent resultat. Gillar man en viss champagne ska man veta att den alltid är lika, så att den är ett säkert 

köp. Vintage görs bara de bästa åren, och är bättre än non-vintage, men man behöver veta vad man köper. 

T.ex. kan man läsa Gott Vin! 

 

En kvalitetsnivå ovanför vintage finns de prestige-cuvéer som nästan alla producenter gör. Då tar man bara de 

bästa druvorna, de bästa åren, och arbetar omsorgsfullt med att göra det bästa man kan. Det blir förstås dyrt, 

men till födelsedagen eller bröllopsdagen tycker jag man ska kosta på sig en prestige-champagne. Livet är för 

kort för att dricka dåliga viner. 

 

Slutligen bör man känna till termen non-dosage, ibland kallat zero dosage. Det betyder att man inte haft i 

något socker vid buteljeringen. Champagnen blir då väldigt torr, och kan upplevas som lite kantig. Annars är 

det normalt att peta i kanske 10 gram socker per liter, så att vinet blir lite mjukare. 

 

På Champagnedagen 2017 fanns 38 bord med ivriga importörer och producenter, som alla ville övertyga oss 

om sina produkters förträfflighet. Och visst fanns det mycket gott, även om förstås inte alla viner kan vara 

bäst. Vi lade extra arbete på att prova det som finns på halvflaska på Systembolaget. Om man vill ha en drink 

före maten, och sedan fortsätta med rödvin, så är ju halvflaskor bra. 
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Laurent-Perrier gör genomgående bra viner. Deras standardvin Laurent-Perrier Nr 71423 Brut för 399 kr 

(halvflaska nr 7508, 199 kr) är ett bra allroundvin med ganska hög syra. Lite bättre är Laurent-Perrier 

Nr 77207 Millesime 2006 för 459 kronor. Det lönar sig att lägga till 60 kronor. 

 

En utmärkt och typisk blanc-de-blanc med hög syra är Michel Genet Nr 77646 Grand Cru Blanc de Blancs 

för 349 kronor. 

 

Gosset gör lysande viner och är en av mina favoriter. Ser jag den på en restaurangmeny vet jag direkt att jag 

kan slå till. Deras Gosset Nr 77395 Excellence Brut (halvflaska för 188 kr) är en god klassisk cuvée; deras 

Gosset Nr 87661 Grande Réserve Brut (halvflaska för 238 kronor) har fräsch syra och en god ton av rostade 

nötter. Gossets prestigevin Gosset Celebris Nr 99699 Extra Brut för 892 kronor är utsökt, med bra syra, fin 

mousse, bred, lång smak med mandel, rostade nötter och ljust rågbröd. Hur gott som helst. Och vill du 

överraska din älskade med en topp-rosé så fungerar Gosset Nr 77264 Celebris Rosé för 1197 kronor utmärkt. 

 

Lite billigare, och mycket prisvärda, är vinerna från Palmer & Co. Detta är ett kooperativ av mindre odlare 

som investerat gemensamt i anläggningar och marknadsföring. Palmer & Co Nr 7372 Brut (halvflaska för 

169 kr) är ett helt OK allroundvin. Bättre är Palmer & Co Nr 7867 Vintage Brut för 329 kronor. Det har jag 

hemma i källaren. 

 

Bland bättre champagner hittar vi Diebolt-Vallois Nr 77673 Fleur de Passion 2007 för 799 kronor som är 

mycket gott. Det har också en bra och väl utvecklad smakbredd från lagringen. Tänker man på ett producenten 

har lagrat vinet i 10 år så förstår man, att det är ju egentligen billigt med bara 799 kronor flaskan. 

 

Philipponnat var också där och har genomgående bra viner. Dem skrev jag om i förra numret av Gott Vin så 

jag upprepar det inte här. 

 

En något billigare rosé, även den mycket bra med hög syra, mogna toner, rostat bröd och lite röd frukt är 

Louis Roederer Nr 77226 Rosé för 569 kronor. 

 

På nästa sida kommer en tabell över bra köp. 
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Typ Vin Sortiment  Pris helflaska Pris halvflaska 

Non-vintage 

cuvée 

Palmer & Co 

Nr 7372 Brut 

Ord 259 169 

Gosset Nr 77395 

Excellence Brut 

BS 319 188 

Laurent-Perrier 

Nr 71423 Brut 

BS 399 199 (Nr 7508) 

Gosset Nr 87661 

Grande Réserve 

Brut 

BS 407 238 

Non vintage 

blanc-de-blanc 

Michel Genet 

Nr 77646 Grand Cru 

Blanc de Blancs 

BS 349 Finns ej 

Vintage cuvée Laurent-Perrier 

Nr 77207 Millesime 

2006 

BS 459 Finns ej 

Palmer & Co 

Nr 7867 Vintage 

Brut 2008 

Ord 329 Finns ej 

Diebolt-Vallois 

Nr 77673 Fleur de 

Passion 2007 

BS 799 Finns ej 

Vintage rosé Louis Roederer 

Nr 77226 Rosé 

Ord 569 Finns ej 

Prestige cuvée Gosset Celebris 

Nr 99699 Extra Brut 

2004 

BS 892 Finns ej 

Perstige rosé Gosset Nr 77264 

Celebris Rosé 2007 

BS 1197 Finns ej 

 

Hälsningar, 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


