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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 1, 2019 - Viner från importören Terrific Wines 

Hej, 

 

För ett par dagar sedan ordnade importören Terrific Wines en provning där de visade upp sitt 

sortiment av viner från Frankrike. Jag provade flitigt igenom alltihop, och tänkte tipsa om de viner 

som jag tyckte var bästa köp. De ligger i lite olika prisklasser, man alla är bra på sin respektive nivå. 

 

Vid första bordet stod Clotilde Davenne från Chablis. Hon är skicklig, så hennes viner är alltid ett 

säkert val. De görs alltid helt utan ek. Min rekommendation är nr 6307, Chablis Clotilde Davenne 

för 169 kronor. Det är en relativt mjuk chablis, med massor av gul frukt som tar ner syran lite. 

Chabliser har ju alltid hög syra, men den här hade ett lite mjukare intryck också. Sedan gör hon ett 

ovanligt vin på Sauvignon Blanc, vilket är väldig ovanligt i Chablis. Vinet har då inte appellationen 

"Chablis" utan "Saint Bris". Gillar du Sauvignon Blanc-viner, och vill komma undan lite billigare än 

med en Sancerre, så är nr 70241 Saint Bris Sauvignon för 139 kronor ett bra köp. 

 

Vid nästa bord fanns Louis Sipp från Alsace. Nr 76941 Louis Sipp Muehlforst Riesling för 225 

kronor är på en kvalitetsnivå över "vanlig" Alsace Riesling. Det är från den specifika  vingården 

Muehlforst, vilket ger skarp, fräsch och mineralrik karaktär. Det här är ett perfekt vin till ostron och 

andra skaldjur. 

 

Rosé dricker man kanske inte så mycket i januari, men det fanns ett kul vin från Tavel. Glöm billiga 

Tavel Rosé från ungdomstiden, och prova nr 70035 Tavel Cuvée Royale för 139 kronor. Det är en 

rosé som är gjord för matbordet, med helt OK koncentration och både blå och röd frukt i doften. Den 

har även en liten strävhet, vilket gör den matvänlig. Prova den till stekt fisk eller ugnsstekt kyckling, 

i stället för ett vitt vin! 

 

Bordeaux-älskare hittade godsaker hos Domaine Thunevin, som jobbat sig upp från att vara ett 

"garage-vineri" till den allra högsta kvalitetsklassen. År 1991 tog två entusiaster, Jean Luc Thunevin 

and Murielle Andraud, sina sparpengar och köpte en vingård i St Emilion. Idag har man arbetat sig 

upp till nivån St Emilion Prémier Grand Cru Classé. Imponerande! Nr 77593 Domaine Virginie 

Thunevin för 149 kronor är deras enklare vin, klassat som "Bordeaux" och inte "St-Emilion". Det är 

ett gott, merlot-baserat vardagsvin. Helt enkelt en bra bas-Bordeaux från högra stranden. Till helgen 

eller födelsedagen köper man nr 75939, 3 de Valandraud för 325 kronor. Det har härlig doft, mjuk, 

varm och lång smak med typiska Merlot-toner. (Tillfälligt slut men kommer väl in igen.) 
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En provning av franska viner blir ju inte komplett utan Champagne. Här var jag inte överens med 

andra provare om bästa köp; man tycker ju helt enkelt olika ibland. Min favorit var nr 71028 Petit & 

Bajan Obsidienne Grand Cru Brut för 599 kronor. Det här är en blanc-de-noir, alltså en 

Champagne gjord endast på blå druvor. Den har mycket frukt och är kraftig, så den passar bäst till 

mat och inte som apéritif. 

 

Slutligen vill jag rekommendera en röd Bourgogne. Dessa har ju blivit väldigt dyra, men vill man 

ändå ha en sådan så är nr 79437 Aloxe-Corton Premier Cru Les Moutottes för 529 kronor ett 

lysande gott vin i klassisk Bourgognestil. Det är långt, balanserat och elegant som ett broderi. 

 

Här är en sammanställning över rekommenderade viner. De allra flesta ligger i beställnings-

sortimentet, och tas hem till ditt lokala systembolag på beställning. 

 

Rekommenderade drycker: 

 
Distrikt och typ Vin Pris 

Chablis, vit nr 6307, Chablis Clotilde Davenne 169 

Saint Bris, vit nr 70241 Saint Bris Sauvignon 139 

Alsace, vit Nr 76941 Louis Sipp Muehlforst Riesling 225 

Tavel, rosé 70035 Tavel Cuvée Royale 139 

Bordeaux, röd Nr 77593 Domaine Virginie Thunevin 149 

Bordeaux, röd nr 75939, 3 de Valandraud 325 

Champagne 71028 Petit & Bajan Obsidienne Grand Cru Brut 599 

Bourgogne, röd nr 79437 Aloxe-Corton Premier Cru Les Moutottes 529 

 
Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 

 

 

 


