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Nr 7, 2019 - Tyska viner (samt ett annat) 

Hej, 

 

i måndags hölls eventet Riesling & Vänner, där olika tyska viner presenterades. Den absoluta 

majoriteten var utmärkta torra, vita viner. Det fanns även en del röda och några enstaka halvsöta. Vi 

har valt ut de fem viner som vi tycker var mest prisvärda. Priserna ligger mellan 109 och 199 kronor, 

och naturligtvis är det dyraste vinet bättre än det billigaste, men alla är bra på sin respektive nivå. 

 

De flesta vinerna var gjorda på Riesling, den dominerande kvalitetsdruvan i Tyskland. 

 

Kloster Eberbach har, liksom många andra kloster i Tyskland, genom åren fått testamenterat ett antal 

vingårdar. Sedan länge är Kloster Eberbach en välkänd kvalitetsproducent. Deras första vin, Kloster 

Eberbach Nr 5810 Riesling Kabinett för 109 kronor har en liten sötma, men syran är så hög att det 

balanserar och vinet känns inte klibbigt. I min mun känns det halvtorrt; det har smaker av aprikos 

och citrus, och acceptabel längd. Det här är jättetrevligt som sällskapsvin. Till asiatisk mat fungerar 

den lilla sötman väl. Sen vet jag också att många av mina yngre släktingar gärna dricker detta till alla 

sorters mat, och gärna också utan mat. 

 

Ett helt torrt vin i ungefär samma prisklass är R3 Nr 73775 Rheingau Riesling Remastered för 119 

kronor. Det är ett rent, rakt vin med medelhög syra samt medellång smak med toner av vit och gul 

frukt. Det smakar mer än det kostar. Det fungerar allround till de flesta rätter man vill ha vitt vin till, 

eller ensamt. 

 

Från den lilla byn Ruppertsberg kommer vinet Von Winning Ruppertsberger Reiterpfad Nr 

91291 Riesling Trocken för 199 kronor. Det har hög, frisk syra och mycket bred och god smak, full 

av  Rieslingtypiska aromer av frukter och blommor. Smaken är lång. Det är rätt kraftigt så jag 

dricker det hellre till mat än som apéritif. 
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Ett annat vin i samma prisklass är 

Siefersheimer Nr 76414 Riesling vom 

Porphyr Trocken för 199 kronor. Det 

har lite skarpare, hårdare syra och tydlig 

mineralitet, så till det äter jag gärna en 

elegant fiskrätt med riktigt fet 

vitvinssås, avredd med grädde och 

äggula. Den som har tålamod kan spara 

det i tre år så blir det ännu bättre.  

 

Foto: En brant vingård i Siefersheim. 

Det ger bra dränering av jorden och bra 

exponering mot solen. 

 

 

En lite ovanligare druva är Grau-

burgunder. Den odlas i norra Italien under namnet Pinot Grigio, och där är vinerna lätta och fräscha, 

medan en tysk Grauburgunder vanligen är kraftigare. Groh Organic Nr 5551 Grauburgunder 

Trocken för 119 kronor är ganska kraftig med bra syra, många fruktaromer och en druvtypisk 

kryddighet. Det här är ett matvin snarare än ett apéritif- eller sällskapsvin. Till stekt gösfilé med 

smörskakade harricot verts och baconsmulor blir det utmärkt. 

 

Ytterligare två tips: Jag hade några vänner hemma på en provning på temat "Pinot Noir" för ett tag 

sedan. Vi började med ett mousserande, MIM Natura Nr 77716 Pinot Noir Brut Reserva Rosé för 

129 kronor. Det är ett kanonpris för det vinet, som är ett lätt och friskt bubbel, utmärkt som aperitif 

eller till lättare rätter. Det är tillfälligt slut, men åter i lager 2019-05-13. 

 

När vi sedan provade rödviner slogs vi av häpnad då ett relativt billigt tyskt vin bedömdes vara lika 

gott som de dyra Bourgognerna jag hade skaffat. Vid provningen visste alla vilka viner som 

serverades, men inte vad som var i vilket glas. Därmed var vi tvungna att bedöma vad vi tyckte var 

godast utan påverkan av förutfattade meningar. Fyndvinet var Gustavshof Nr 71404 Jomax för 167 

kronor. Tycker du om Pinot Noir så är detta ett bra köp.  

 

Här är en sammanställning över rekommenderade viner: 

 
Typ Druva Vin Pris 

Mousserande Pinot Noir MIM Natura Nr 77716 Pinot Noir Brut Reserva Rosé 

(från Spanien) 

129 

Vitt torrt Riesling R3 Nr 73775 Rheingau Riesling Remastered 119 

Vitt torrt Riesling Von Winning Ruppertsberger Reiterpfad Nr 91291 

Riesling Trocken 

199 

Vitt torrt Riesling Siefersheimer Nr 76414 Riesling vom Porphyr Trocken 199 

Vitt torrt Grauburgunder Nr 5551 Grauburgunder Trocken 119 

Vitt halvtorrt Riesling Kloster Eberbach Nr 5810 Riesling Kabinett 109 

Rött Pinot Noir Gustavshof Nr 71404 Jomax 167 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


