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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 2, 2018 - Alsace 

Hej, 

förra veckan hade Sopexa, den franska organisation som marknadsför fransk mat och franskt vin i Sverige, ett 

arrangemang i spegelsalen på Grand Hôtel i Stockholm. Ett tjugotal vinproducenter och vinmakare från 

Alsace hade dukat upp sina varor. Med sig hade de både nya och äldre årgångar. Totalt fanns mer än 250 viner 

att prova. 

I Alsace är det ganska svalt klimat, så det passar bäst att odla gröna druvor och göra vitt vin. Det görs även en 

liten andel röda och roséviner på Pinot Noir. 

Före middagen tar vi en Cremant d'Alsace, vilket är beteckningen för ett mousserande vin. Dessa brukar vara 

utmärkta köp i prisklassen 100-150 kronor. Jag rekommenderar Bestheim (Nr 7714) Crémant d'Alsace Brut 

för 99 kronor, som är gjort på Pinot Blanc och Chardonnay, samt är helt torrt med frisk syra. I smak och doft 

finns lite gul frukt och blommighet. Tag det till apéritif. Spendera sedan 211 kronor på en Bott Frères (Nr 

78287) Blanc de Noirs, vilket är ett vitt mousserande vin gjort på rödvinsdruvan Pinot Noir. Det har mer kraft 

och fyllighet, utmärkt mousse, och är ett utmärkt matvin.  

I Alsace skiljer man på ”vanliga viner” och ”Grand Cru”. Grand Cru är vin från vissa vingårdar, där man av 

erfarenhet vet att jordmån och mikroklimat är bättre, så vinerna blir väsentligt bättre och även dyrare. 

 

"Vanliga viner" finns från 89 kronor och uppåt, och är utmärkta vardagsviner, eller till en picknick. Här gillar 

jag Dopff & Irion (Nr 2173) Riesling för 89 kronor: Det har liten, ren Riesling-doft, ren och rak smak med 

hög syra och inslag av citron. Gustave Lorentz (Nr 75756) Riesling Lieu dit Burg för 169 kronor är en ren 

god Riesling med bra komplexitet och begynnande mognad. Till en kokt torskrygg med kokt potatis och sauce 

velouté en fredagkväll blir den utmärkt. Lång, slank och elegant är Riesling (Nr 83242) från Domaine Paul 

Blanck för 181 kronor. 

Själv är jag mest förtjust i den högre klassen Riesling Grand Cru. Här finns mycket gott till den lite finare 

middagen. Bott Frères (Nr 79634) Riesling Kirchberg de Ribeauvillé för 278 kronor har typisk Riesling-

smak, lång och komplex. Härligt! Dopff au Moulin (Nr 73203) Grand Cru Schoenenbourg Riesling för 

229 kronor ger bra valuta för pengarna med bra syra och lång, komplex smak. 

 

Pinot Gris ger kryddiga viner och de görs ofta med en liten restsötma. Som bersåvin eller till asiatisk mat 

passar de vanligen bäst. Är man på restaurang kan det bli väldigt tokigt om man får ett vin med sötma till 

maten när man inte förväntat sig det. Kolla med kyparen om du är tveksam! Hemma kan du prova Bestheim 

Pinot Gris (Nr 2899) Premium Réserve för 99 kronor som har typisk kryddig smak och lite, lite restsötma - 

knappt märkbar. 
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Prova också en Gewürztraminer, en druva som ger viner med låg syra och stor, parfymerad doft. Typiskt hittar 

man rosenblad, litchi-frukter, kryddor och "doft som i en parfymbutik" i både doft och smak. Ett kul vin är 

Gustave Lorentz (Nr 5244) Gewurztraminer Réserve för bara 99 kronor. 

 

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 

Mousserande Bestheim (Nr 7714) Crémant d'Alsace Brut BS 99 

Bott Frères (Nr 78287) Blanc de Noirs BS. Tillfälligt 

slut, kommer in 

ca 12 mars. 

211 

"Vanlig" 

Riesling 

Dopff & Irion (Nr 2173) Riesling Ord 89 

Gustave Lorentz (Nr 75756) Riesling Lieu dit Burg BS 169 

Riesling (Nr 83242) från Domaine Paul Blanck BS 181 

Riesling Grand 

Cru 

Bott Frères (Nr 79634) Riesling Kirchberg de 

Ribeauvillé 

BS 278 

Dopff au Moulin (Nr 73203) Grand Cru 

Schoenenbourg Riesling 

BS 229 

Pinot Gris Bestheim Pinot Gris (Nr 2899) Premium Réserve Ord 99 

Gewürztraminer Gustave Lorentz (Nr 5244) Gewurztraminer 

Réserve 

Ord 99 
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