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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 8, 2019 - Stora sommarprovningen hos Folk-o-folk 

Hej, 

 

vi var på Folk-o-folks stora sommarprovning, och gick igenom 1 fördrink, 31 viner och 4 sorter sprit. 

Av dessa har vi valt ut 6 stycken, som vi tycker är bästa köp. 

 

Den bästa champagnen var Laurent-Perrier Nr 75308 Millésimé Brut 2008 för 589 kronor. Den 

har, trots att den är 11 år gammal, ung elegant doft med äpplen och marsipan. Moussen är stor och 

gräddig, smaken är syradriven med rejäl bredd efter den långa lagringen. Dyrt? Egentligen inte - 

champagne i den här kvalitetsklassen kostar så här. 

 

Det trevligaste halvtorra vita vinet var Kung Fu Girl Nr 2690 Riesling för 139 kronor. Det här 

använder jag som ett bersåvin, att dricka kylt en varm sommardag på verandan eller i skuggan av 

äppelträden. Systembolaget säger att det passar till fisk och skaldjur, men i min smak är det för sött 

för det. Så öppna en flaska Kung Fu Girl medan maten lagas, och ha en flaska torrt vitt i reserv i 

kylskåpet. 

 

Som rött grillvin passar Portia Nr 71256 Roble för 119 kronor. Doften är inte så stor men smaken är 

bra och rejäl med mycket frukt och höga tanniner. Det kommer att passa utmärkt till det mesta som 

legat på grillen. Föredrar du Cabernet Sauvignon så är Nederburg Nr 6563 Manor House 

Cabernet Sauvignon, även det för 119 kronor, ett utmärkt val. Jag vill också rekommendera 

Plantation 1905 Nr 74723 för 145 kronor, vilket är ett mycket bra pris för det vinet. Det är gjort av 

en blandning av många olika druvsorter, som planterats och vinifierats tillsammans. Så gjorde man 

förr, med idag är det nästan bara exklusiva viner från Portugal som görs med denna "field blend". 

Plantation 1905 är kryddigt, varierat och elegant, helt olika det också mycket goda Las Moras Nr 

72907 Gran Syrah för 199 kronor, som är ett riktigt "biffigt" vin, med massor av frukt och kraft. 

 

Det är så här vi jobbar. Av 36 provade har vi valt ut 6 st, alla bra köp i respektive typ och prisklass. 

Det fanns många andra goda viner också, men vi skriver bara om de mest prisvärda. Objektivt. Och 

oberoende. 
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Rekommenderade viner: 

 

Typ Vin Pris 

Champagne Laurent-Perrier Nr 75308 Millésimé Brut 2008  589 

Vitt halvtorrt Kung Fu Girl Nr 2690 Riesling 139 

Rött Portia Nr 71256 Roble 119 

Rött Nederburg Nr 6563 Manor House Cabernet 

Sauvignon 

119 

Rött Plantation 1905 Nr 74723 145 

Rött Las Moras Nr 72907 Gran Syrah 199 

 

Slutligen en sak att fundera på inför hösten: skulle ni vara intresserade av en provning av viner från 

Georgien i er Munskänkssektion eller vinklubb? Man har en mycket lång tradition där. Kanske det 

t.o.m. var i Georgien som människor först gjorde vin! 

 

Jag kommer att resa till Georgien i sommar och besöka vingårdar och prova vin på plats. Till hösten 

kommer jag att leda provningar. Verkar det intressant? Skicka ett mail till mig på 

gunnar.lindholm@wineconsulting.se, så hör jag av mig till hösten. Prata gärna med styrelsen i din 

sektion/vinklubb och föreslå en provning med Georgien-tema. 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm 

Wine Consulting Sweden 


