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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 5, 2019 - Kalifornien 

Hej igen, 

 

Hur är vinerna från Kalifornien? Det finns 318 röda på Systembolaget. Endast 13 stycken är boxar 

medan 291 stycken är helflaskor, vilket tyder på lite högre kvalitet. Tyvärr har ju dollarn stigit i pris, 

så det är svårt att hitta riktiga fynd, men efter att ha provat igenom ett stort antal har vi hittat några 

som vi gärna kan rekommendera. 

 

Eftersom fokus ligger på att göra viner av lite högre kvalitet så finns det riktigt mycket som är riktigt 

bra. Och livet är ju för kort för att dricka dåliga viner! 

 

Ofta görs viner på en enda druvsort, som ofta är angiven på etiketten tillsammans med tillverkarens 

namn eller varumärke. Det är inte alltid man anger vilken AVA, American Viticultural Area, som 

vinet kommer från. Detta skiljer sig från praxis i Europa. Det vore otänkbart att sälja en Chianti 

Classico utan att skriva "Chianti Classico" på etiketten, men man kan mycket väl hitta ett utmärkt vin 

från Stag's Leap i utan att det framhålls på flaskan. 

 

Vita viner provade vi en del, mest gjorda på Chardonnay och Sauvignon Blanc. Tyvärr hittade vi 

inga fynd. Det finns vin av motsvarande kvalitet till lägre pris från t ex Sancerre, Pouilly Fumé och 

Chablis i Frankrike. 

 

På den röda sidan, låt oss börja nerifrån, med en enkel men korrekt Merlot i budgetklassen. Leaping 

Horse Nr 2695 Merlot för 89 kr har ren, fruktig smak med relativt lätt kropp, syra och strävhet. Ett 

lättdrucket allroundvin. 

 

Det görs fantastiska viner på Cabernet Sauvignon, som är i nivå med eller slår ut de bästa 

Bordeauxerna. I Cab-segmentet gillar vi ett medelbra vin, Beringer Nr 74646 Knights Valley 

Cabernet Sauvignon för 229 kronor. Det här är ett modernt, fruktdrivet vin med bra karaktär och 

toner av kaffe och choklad från lagring på rostade ekfat. Beringer är en säker producent som alltid 

levererar bra viner. 

 

Zinfandel är väl den druva man mest förknippar med Kalifornien, och här finns ett stort urval. Vi har 

valt ut fyra stycken i olika prisklasser. Ironstone Nr 76149 Old Vines Zinfandel för 139 kronor är 

ett trevligt vin med typisk Zinfandel-frukt, som jag själv alltid associerar till katrinplommon. Det har 
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syra och strävhet som balanserar frukten, och vinet upplevs inte som "kladdigt" vilket ofta de lite 

billigare Zin-erna gör. Alltså ett bra köp. En bit upp i kvalitet och koncentration hittar vi 

Ravenswood Nr 87399 Sonoma County Zinfandel för 189 kronor som även det har typiskt hög 

fruktighet med plommon och blå frukt. Rejäl syra och strävhet gör att det är i bra balans. Ytterligare 

upp i kvalitet hittar vi Ridge Nr 95755 Lytton Springs för 349 kronor. Nu ser jag på bolagets 

hemsida att helflaskan är slut i lagret och bara finns kvar i fem butiker, men 23 st halvflaskor finns 

för 199 kr i weblagret. 

 

I lyxsegmentet vill jag också rekommendera Seghesio Nr 92472 Cortina Zinfandel för 389 kronor, 

men den kommer inte förrän den 4 oktober så sätt en påminnelse i almanackan. Det här är ett toppvin 

med mycket bra koncentration, stor doft och stor smak med blå frukt, kaffe och ek, frisk syra och 

rejäla tanniner i utmärkt balans. Det kan utan vidare drickas nu, och håller också för många års 

lagring.  

 

Här är en sammanställning över rekommenderade viner. 

 
Dominerande 

druvsort 

Vin Pris Sortiment 

Merlot Leaping Horse Nr 2695 Merlot 89 kr Ord 

Cabernet 

Sauvignon 

Beringer Nr 74646 Knights Valley Cabernet 

Sauvignon 

229 kr 

 

Ord 

Zinfandel Ironstone Nr 76149 Old Vines Zinfandel 139 kr BS 

Ravenswood Nr 87399 Sonoma County 

Zinfandel 

189 kr 

 

BS 

Ridge Nr 95755 Lytton Springs 199 kr 

halvflaska 

BS 

Seghesio Nr 92472 Cortina Zinfandel 389 kr Lanseras 

4:e oktober 

 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 

Se alla vinbrev för de olika distrikten på www.wineconsulting.se 

 

 

 


