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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 6, 2018 - Let's taste Italy 

Hej, 

"Let's taste Italy" hette ett event jag gick på härom veckan. Dit kom dels producenter som finns 

representerade i Sverige, dels en del som vill in på den svenska marknaden. Sverige är en växande 

marknad, och volymerna växer mest i mellan- och höga prisklasser, så det är klart att alla 

producenter vill vara med. Om vi börjar med vita viner så görs dessa över hela Italien, även om vi 

nog dricker mest rött från Italien. 

Längst nere i söder, på Sicilien, görs vitt vin på ovanliga lokala druvor, som tål det varma klimatet. 

Cusumano Nr 70415 Shamaris Grillo för 159 kr är gjort på druvsorten Grillo. Vinet har bra syra 

och kraftig smak, med mineraliska toner av flinta. Det här är ett stadigt matvin, som även går bra till 

lite kraftigare rätter. För den som inte gillar eller inte mår bra av rödvin är detta ett bra alternativ, och 

för oss som dricker både vitt och rött är det en trevlig omväxling till "vårt vanliga". 

Producenten Belisario, från Marche på Italiens östkust, visade flera trevliga vita viner gjorda på 

Verdicchio.Godast var Belisario Nr 75428 Verdicchio di Matelica 2014 för 184 kronor. Doften är 

fin med inslag av gula äpplen och gula plommon. Smaken är fyllig, ger associationer till gul frukt 

och ananas, och har bra syra. Det här vinet dricker jag till en kokt fisk med smörsås eller vitvinssås. 

Går vi till röda viner så hittade jag ett kul vin från Sardinien på druvan Cannonau. Cannonau är 

samma som Grenache, vilken även odlas mycket i södra Rhône och norra Spanien. Fòla Nr 70581 

Cannonau Di Sardegna för 284 kronor är gott, varmt och långt, med lagom tanniner. 
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Det fanns även en hel del goda röda från Toscana, Piemonte och Abruzzo, men de låg genomgående 

i restaurangsortimentet. För tips om fler röda italienare ber jag dig titta på tidigare vinbrev, de finns 

alla på min hemsida. 

Slutligen vill jag tipsa om ett mousserande vin, som jag stött på i sommar. Ferrari Nr 7721 Brut för 

165 kronor är ett riktigt apéritif- och skaldjursbubbel, med frisk syra och lätt kropp. 

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! 

 

Rekommenderade viner: 

Typ Vin Sortiment  Pris 

Mousserande Ferrari Nr 7721 Brut Ord 165 

Vitt Cusumano Nr 70415 Shamaris Grillo BS 159 

Belisario Nr 75428 Verdicchio di Matelica 2014 BS 184 

Rött Fòla Nr 70581 Cannonau Di Sardegna BS 284 

 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 

 

 

 


