
  

 

Vinbrevet Gott Vin ges ut av oberoende vinkännare. Det är inte bundet till en producent, en importör eller ett land. 
Det är kanske mer pålitligt än den reklam man får på annat sätt. Vinbrevet Gott Vin riktar sig till dig som fyllt 25 år. 

Läs vår hemsida www.wineconsulting.se! Där kan du även prenumerera på vinbrevet. 
För att avsluta din prenumeration, skicka mail till info@wineconsulting.se 

 

Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 12, 2019 - Röda viner på Monastrell från Yecla, Spanien 

Hej, 

 

Här kommer ett kort vinbrev, med fokus på druvan Monastrell. Den druvan heter även Mourvèdre i 

Frankrike. Det är ovanligt att göra vin på 100% Monastrell. Druvan ger bra elegans men lägre frukt 

och väldigt tuff strävhet. Såvitt jag vet görs vin på 100% Monastrell/Mourvèdre bara i Bandol i södra 

Frankrike och i södra Spanien. Annars används den för att blanda in i Rhôneviner och i så kallade 

GSM (Grenache, Syrah & Mourvèdre), vilket blir väldigt bra. 

 

Nyligen var en representant för producenten Familio Castaño i Stockholm. Den firman har vingårdar 

nära Alicante i det soliga Spanien. Klimatet är väldigt hett med sommartemperaturer på upp till 40 

grader. I år har man inte haft regn på tre månader. I ett sådant klimat överlever Monastrell, men 

nästan inga andra druvsorter. Vi provade 23 viner, varav 8 finns att köpa i Sverige och jag har valt ut 

två som jag tycker är bra köp. 

 

Nr 76881 Castaño Collección 2015 för 139 kronor är gjort på 70% Monastrell, från 80 år gamla 

vinstockar, och 30% Cabernet Sauvignon, som konstbevattnas för att kunna överleva. Vinet har 

trevlig, kryddig doft och riktigt god smak med bra frukt. Eftersom Monastrell alltid har rejäl strävhet 

väljer jag en stadig köttbit med en fet gräddsås, ett aromsmör eller en béa till. 

 

Nr 73105 Santa Castaño 2015 för 199 kronor är gjort på 90% Monastrell och 10% Garnacha 

Tintorera (=Alicante Bouschet). Vinet har god varierad doft med lite krydda, läder, tobak och frukt. 

Smaken är riktigt god, längre än i det tidigare vinet, och med tydliga tanniner. Mat-

rekommendationen är samma som för förra vinet. 

 

Här är en sammanställning över rekommenderade viner: 

 
Typ Vin Pris Sortiment 

Rött  Nr 76881 Castaño Collección 139 Beställning 

Rött Nr 73105 Santa Castaño 199 Beställning 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


