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Hej, 

den 1 oktober hölls Australian Wine Tasting 2018 på Grand Hôtel i Stockholm. Det var mycket 

intressant, för här har det hänt saker. Mitt minne sade mig att australiska chardonnayer var feta, 

fläskiga och smöriga. Det var ekade så hårt att de var gulbruna i färgen och man fick plocka stickor 

ur gommen när man druckit klart. Så var det förr, men det stämmer inte längre. Nu finns det många 

fräscha, eleganta chardonnayer, där friskhet och mineralitet dominerar i stället för tropisk frukt, ek 

och tyngd. Jag ändrar därför mina råd och konstaterar att australiska vita viner numera är bra 

alternativ. 

En liknande utveckling ser man på röda viner. Man har gått mot mer stramhet och elegans, och de 

värsta exemplen på purunga, fruktdrivna och alko-stinna viner har försvunnit. Vinerna är dock 

fortfarande mjukare, med mindre strävhet, än klassiska franska viner, och kan därför drickas yngre. 

De allra flesta australiska viner förpackas på glasflaska med skruvkapsyl. Det är bra, för man slipper 

risken för korkdefekter. Det finns även en del viner, framför allt ekologiska och "naturliga" viner, där 

man väljer kork för att det ger en mer naturlig känsla. 

Bland de vita vill jag börja med ett riktigt fynd, Dusk til Dawn Nr 6287 Chardonnay för bara 69 

kronor. Jag har väl aldrig rekommenderat ett så billigt vin förut, men det här köper jag faktiskt själv. 

Det kostade förut 109 kronor, men är nedsatt i pris. Det har en liten, lätt ekad chardonnaydoft, trevlig 

smak med citrus, gul frukt och lite fat, acceptabel längd och en liten jordighet i eftersmaken. Det är 

inte ett stort vin, men ett vardagsvin till fyndpris. 

Det finns inte bara Chardonnay, utan även en del andra gröna druvor. Vinet The White Viognier Nr 

72714 för 91 kronor  görs som namnet anger på Viognier. Det har blommig, insmickrande doft, men 

är inte lika överdådigt parfymerat som Viognier ofta är. Det här är ett lättdrucket basvin som alla 

tycker om - inte för surt och inte för sött, inte för tungt och inte för lätt. Ett säkert val till det mesta, 

och perfekt om man har en större fest eller mottagning med många olika grupper av gäster. 

Plan B! Nr 70995 Chardonnay för 139 kronor har hög ekighet i doften, vilket först gjorde mig 

tveksam, men eken är väl balanserad i smaken och det blir riktigt bra. Vinet är smalt och strikt, med 

hög syra, citrusfrukt och mineralitet. Det här vinet kan man använda där man annars skulle valt en 

Chablis. Det är bra till skaldjur och de flesta, inte alltför starka, fiskrätter. 
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Går vi sedan vidare till röda har vi först Gemtree Bloodstone Nr 2083 Shiraz för 125 kronor, som 

är varmt, fruktigt och ett bra val till höstens grytor. Stilen är modern och lättillgänglig. 

Tahbilk Nr 86369 Shiraz för 165 kronor är gjort i varm, modern stil med mycket frukt och inte 

överdriven strävhet. Det är klart att dricka nu och passar till de flesta rätter av grillat, nöt, lamm och 

vilt. Priset är bra för den kvalitet vinet har. 

Två lite finare röda viner kommer från Langmeil Weinery i Barossa Valley i South Australia. Här 

har man, vilket är nästan unikt, pre-phylloxera vinstockar från 1843. Det sägs vara världens äldsta 

vinstockar som fortfarande är i produktion. Vinlusen, Phylloxera Vastatrix, finns i Australien, men 

inte överallt, så därför finns vinstockar på "europeisk rot" på vissa ställen. I nästan hela Europa 

ympar man vinplantor på amerikanska rotstockar som är resistenta mot angrepp av vinlusen. 

Langmeil Nr 72057 Valley Floor Shiraz för 209 kronor är utmärkt, med bra balans. Drick det från 

och med idag och inom 5 år. Langmeil Nr 72059 The Freedom 1843 Shiraz för 784 kronor är gjort 

just på druvor från stockar från 1843. Det är ett lysande bra vin med utsökt koncentration, balans och 

längd. Den är tillfälligt slut, så man får lägga en bevakning på systembolaget.se för att få veta när 

den kommer in. 

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 

Vitt Dusk til Dawn Nr 6287 Chardonnay BS 69 

The White Viognier Nr 72714 BS 91 

Plan B! Nr 70995 Chardonnay BS 139 

Rött Gemtree Bloodstone Nr 2083 Shiraz Ord 125 

Tahbilk Nr 86369 Shiraz BS 165 

Langmeil Nr 72057 Valley Floor Shiraz BS 209 

Langmeil Nr 72059 The Freedom 1843 Shiraz BS, 

tillfälligt slut 

784 
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