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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 5, 2018 - mässan VieVinum i Wien 

Hej, 

 

för ett par veckor sedan var vi i Wien, på mässan VieVinum. Det fanns mest österrikiska viner, de flesta vita 

och torra, men man hittade också en hel del intressanta söta vita viner och en del rött. En del intressant från 

Tyskland, Ungern och andra länder i närheten av Österrike fanns också. Två saker var absolut dominerande: 

vita viner av Riesling och vita viner av Grüner Veltliner. 

 

Sammanlagt 614 olika utställare slogs om besökarnas uppmärksamhet, så det var omöjligt att prova allt. Vi 

fokuserade på viner som importeras till Sverige, samt en del spännande och annorlunda viner. 

 

Först började vi dock med lite sekt, vilket är det tyska namnet på mousserande vin. En sekt gjord på Riesling 

är frisk, fräsch, trevlig och aptitretande. Jag dricker mycket hellre en Riesling sekt än t ex en italiensk 

prosecco, som ju ofta är lite söt och klibbig i smaken. De viner som fanns på mässan finns inte i Sverige, så låt 

mig i stället nämna två tyska viner, som finns i Sverige: Stefan Winter Nr 7906 Riesling Brut för 129 kronor 

och Von Buhl Nr 76724 Riesling Sekt för 199 kronor är båda utmärkta att starta dagen med, särskilt nu i 

semestertider. 

 

Bland stilla viner bör man uppmärksamma Domaine Wachau. Det är en stor producent som gör prisvärda 

viner över hela linjen. Deras Domäne Wachau Nr 4318 Riesling Selection för 109 kronor är en hederlig, 

trevlig bas-riesling med frisk syra och absolut torr smak. Lite högre kvalitet har Domäne Wachau Nr 96147 

Himmelstiege Riesling Federspiel för 179 kronor. Bründlmayer är också alltid pålitliga. Bründlmayer 

Nr 74167 Riesling Kamptaler Terrassen för 169 kronor och Bründlmayer Nr 70327 Grüner Veltliner 

Kamptaler Terrassen, även den för 169 kronor, är båda friska, fräscha och bra sommarviner. 

 

I en kryddigare, kraftigare stil hittar vi Sepp Moser Nr 72880 Grüner Veltliner Schnabel för 285 kronor. 

Många viner av Grüner Veltliner får en kryddig smak med lite vitpeppar i tonen och jordig eftersmak. Detta 

gör dem till utmärkta matviner och de kan även matcha kraftigare rätter. Huset Sepp Moser hade mest viner i 

denna stil i sin monter. 

 

Ett ovanligare vin, som man kan köpa hem när man vill ha variation eller ska ha en provning med sina vänner 

på temat "Österrike", är vin av druvan Gelber Muskateller. Denna druvsort har jag bara stött på i Österrike. 
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Gelber Muskateller har en aromatisk doft som associerar till sött, men vinet är torrt. I Sverige finns Tement 

Nr 79554 Gelber Muskateller Steirische Klassik för 169 kronor. 

 

Söta viner dricker man kanske inte så ofta, men till desserter med frukt, (tänk jordgubbar!) blir det mycket 

gott. Det finns gudomligt bra söta viner från Österrike. I pris- och kvalitetsordning rekommenderar jag 

Nittnaus Beerenauslese Nr 2959 Exquisite för 94 kronor och mycket god till jordgubbar med vaniljglass, 

sedan Kracher Nr 88876 Beerenauslese Cuvée för 225 kronor, lysande, intesivt och mångfacetterat. Båda 

priserna gäller en halvflaska, som räcker till 6 personer. 

 

Slutligen fanns en del trevliga röda viner på Pinot Noir och Sankt Laurent. Inga av dessa finns tillgängliga i 

Sverige, men när du är på alpvandring eller skidsemester i Österrike så tycker jag du ska prova de lokala röda. 

 

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, 

torr Riesling 

Stefan Winter Nr 7906 Riesling Brut BS 129 

Von Buhl Nr 76724 Riesling Sekt BS 199 

Vit torr 

Riesling 

Domäne Wachau Nr 4318 Riesling Selection Ord 109 

Domäne Wachau Nr 96147 Himmelstiege Riesling 

Federspiel 

Ord 179 

Bründlmayer Nr 74167 Riesling Kamptaler 

Terrassen 

BS 169 

Vit torr 

Grüner 

Veltliner 

Bründlmayer Nr 70327 Grüner Veltliner Kamptaler 

Terrassen 

BS 169 

Sepp Moser Nr 72880 Grüner Veltliner Schnabel BS 285 

Vit torr 

Gelber 

Muskateller 

Tement Nr 79554 Gelber Muskateller Steirische 

Klassik 

BS 169 

Vit söt Nittnaus Beerenauslese Nr 2959 Exquisite BS, men finns 

ändå i 62 butiker, 

varav 5 i 

Stockholm. 

99 

(halvflaska) 

Kracher Nr 88876 Beerenauslese Cuvée BS 225 

(halvflaska) 

 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


