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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 1, 2018 - Nya Zeeland 

Hej igen, 

efter ett längre uppehåll kommer nu vinbrevet Gott Vin igen, som vanligt med tips om viner som är så bra och 

prisvärda att jag köper dem själv. Den här gången har jag varit på en vindag där producenter från Nya Zeeland 

ställde ut sina varor. 

Vita viner görs mest på Sauvignon Blanc, som är den helt dominerande druvsorten på Nya Zeeland. 22.000 ha 

är planterade med Sauvignon Blanc. Alla andra druvsorter tillsammans är planterade på totalt 15.000 ha. Jag 

provade Riesling, Grüner Veltliner, Chardonnay, Gewürztraminer, Pinot Noir, Cabernet Sauvignon och till 

och med Albariño. Även om det mesta är hyfsade viner, så är de riktigt intressanta gjorda på Sauvignon Blanc 

och Chardonnay, för vita, och Pinot Noir, för röda. Bland Pinoter finns riktiga toppviner, mer om det längre 

ner i vinbrevet. 

Låt oss ta de vita först. Börjar man på 99 kronor så får man hederliga basviner, med frisk syra och tydlig smak 

och arom av druvan. De är lätta och trevliga, fungerar som sällskapsvin eller till lättare mat. Till skaldjur (som 

ju kräver vin med hög syra) är de bra. 

Går man upp lite i pris, till intervallet 150-200 kronor, så blir vinerna mer fylliga, mer komplexa och längre. 

De passar då bra till lite fylligare fiskrätter - ugnsbaka t ex en lax och servera den med en fet citronsås och 

pressad potatis. Då blir en lite bättre Sauvignon Blanc utmärkt till. Fortsättningsvis förkortar jag Sauvignon 

Blanc till SBl. 

Viner jag särskilt rekommenderar är: 

Saint Clair (Nr 12000) Vicar's Choice Sauvignon Blanc för 99 kronor har funnits länge i Sverige och är 

alltid ett säkert val. Det är ett lätt, trevligt basvin med frisk syra. Men det lönar sig att lägga på 50 kronor och 

köpa Saint Clair (Nr 3577) Pioneer Block 3 för 149 kronor i stället. Det har väsentligt större bredd, längd 

och komplexitet. 

ARA Single Estate (Nr 75559) Sauvignon Blanc för 139 kronor. En trevlig bas-SBl i lätt Nya Zeeland-stil. 

Utmärkt till räksallad. 
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Villa Maria är en säker leverantör. De har viner i mellanprisklassen (100-200 kr) och regelmässigt bra 

prisvärde. Intressantast var Villa Maria (Nr 76895) Cellar Selection Sauvignon Blanc för 139 kronor och 

en Chardonnay, Villa Maria (Nr 75587) Hawkes Bay Chardonnay Reserve för 179 kr. 

Bästa "entry level" PN var Gardo & Morris Nr (6292) Pinot Noir för 111 kr. En typisk ung PN med röd 

frukt och hög syra. Bra till en onsdag (lilla lördagen) eller tisdag (lilla fredagen) men till helgen satsar man 

kanske lite mer. Även Ata Rangi (Nr 6328) Crimson Pinot Noir för 151 kr var ung, fruktdriven med hallon 

och jordgubbar och utan mognad. Utmärkt när man vill ha ett ungt vin. 

Fylligt och trevligt är Babich Headwaters (Nr 72070) Pinot Noir för 229 kronor. Utmärkt gott till ett bra 

pris. 

Schubert (Nr 99103) Pinot Noir 2016 för 189 kronor, är trots sin ungdom inte fruktdrivet. Det är en hel del 

kryddighet i smaken och hög syra. Priset är ett fynd. Det här är ett tillfälligt vin som lär sälja slut fort, så vill 

du handla gäller det att kvicka sig. Schubert Marion´s Vineyard (Nr 70112) Pinot Noir för 329 kronor och 

Schubert (Nr 99108) Block B Pinot Noir för 329 kronor är ännu bättre viner från två speciella 

vingårdslägen, där druvorna blir allra bäst, och vinet också allra bäst. Dessa viner är ganska lika, eleganta, 

finmejslade, långa, kryddiga och komplexa med liten mognad. De har sammetslena tanniner och hög, men inte 

irriterande, syra. 

Alla Schuberts viner kan drickas nu, men gärna även lagras. 

För alla Pinot Noir gäller att maten inte får vara för kraftig. Pepparstek och gorgonzolasås sparas till en annan 

gång. Min favoritmat till PN är att göra anka med apelsinsås, ugnsstekt potatis (eller kroketter för den jäktade) 

en fräsch grönsallad och några tända ljus. Kvällen är räddad! 

Några producenter gör genomgående bra viner, och är bra att lägga på minnet. Ser man deras viner på en 

vinlista på en restaurang så är det ett rätt säkert val. 

 Villa Maria - Alltid pålitlig och bra prisvärde i mellanprisklass (100-200 kronor på bolaget) 

 Greywacke - Utmärkta viner i lite högre prisklass (typ 200-250 kronor på bolaget) 

 Schubert Wines - Dagens bästa producent. De gör lysande viner på Pinot Noir. Jag har ofta med deras 

viner då jag leder provningar av "Pinot Noir från hela världen" och de får alltid högt betyg av 

deltagarna. Vill ni ha en sådan provning på personalträffen, i din vinklubb eller i din 

Munskänkssektion så maila mig, och vi kommer överens om ett datum! 
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Här är listan över rekommenderade viner: (Ord = Ordinarie sortiment. BS = beställningssortimentet) 

Kolla på Systembolagets hemsida om vinet finns i din butik, och beställ det vid behov. Gratis! 

 

Typ Vin Sortiment  Pris 

Lätt 

Sauvignon 

Blanc 

Saint Clair (Nr 12000) Vicar's Choice Sauvignon Blanc Ord 99 

ARA Single Estate (Nr 75559) Sauvignon Blanc BS 139 

Medelfyllig 

Sauvignon 

Blanc 

Saint Clair (Nr 3577) Pioneer Block 3 Ord 149 

Villa Maria (Nr 76895) Cellar Selection Sauvignon Blanc BS 139 

Chardonnay Villa Maria (Nr 75587) Hawkes Bay Chardonnay Reserve BS 179 

Ung, fruktig 

Pinot Noir 

Gardo & Morris Nr (6292) Pinot Noir Ord 111 

Ata Rangi (Nr 6328) Crimson Pinot Noir Ord 151 

Fyllig Pinot 

Noir 

Babich Headwaters (Nr 72070) Pinot Noir BS 229 

Schubert (Nr 99103) Pinot Noir 2016 Ord 189 

Dagens fynd 

Schubert Schubert Marion´s Vineyard (Nr 70112) Pinot 

Noir 

BS 329 

Schubert (Nr 99108) Block B Pinot Noir BS 329 

 

Tag nu fram räkorna ur frysen, köp ett ankbröst och ha en trevlig kväll! 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


