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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 13, 2019 - Australien, Rhônedalen och whiskymässan 

Hej, 

 

idag har jag tre olika ämnen att berätta om: 

- Öl- & whiskymässan i Nacka strand, 

- Rhôneviner från producenten Jaboulet och 

- Viner från Australien. 

 

Öl- & whiskymässan i Nacka strand hölls nyss. Framför allt fanns det massor av 

roliga (och märkliga) öl där, och ett särdeles gott urval av whisky. Lite rom, tequila, sake och vin 

kunde man också hitta. Smakprov fanns i alla montrar, så man kunde för en rimlig penning prova 

igenom det man tyckte var intressant. Mässan återkommer varje år i slutet september, så håll ögonen 

öppna till nästa år. I år hittade jag följande drycker som jag tyckte om: 

 

Månhorns IPA Nr 32692 för 29:90 (33 cl) har stor, god doft med humlearom, och precis lagom 

beska för min smak. Mohawk Nr 89762 India Pale Ale för 29:70 är också mycket god och har lite 

högre alko (6,8%), vilket dock inte blir störande. Föredrar du en stöddig stout så prova Big Drop 

Stout Nr 11966 Alcohol Free för 19:90. Big Drop är specialister på alkoholfria öl, och alla de 

visade på mässan var trevliga. Gillar man mörk rom som är rejält aromatisk men inte är alltför söt så 

blir The Holy Spirit of Sweden Rock Nr 82938 för 499 kr ett bra val.  

 

Av Rhôneviner är 90% av produktionen röd och 10% vit. Producenten Jaboulet gör båda 

typerna, från både norra och södra Rhône. De röda från norr är alltid gjorda på Syrah, vanligen till 

100%. De röda från söder är blandningar av många druvsorter, där vanligen Grenache, Syrah och 

Mourvèdre ingår. De kallas därför ibland "GSM blends". Bland de vita tycker vi att Parallèle 45 

Blanc Nr 70005 Côtes du Rhône för 115 kronor är mest prisvärt. Det är ett utmärkt vardagsvin med 

behaglig, varierad, aromatisk doft. Smaken är frisk med blommor och gula frukter, samt har 

acceptabel längd. Som sällskapsvin eller till lätta och medelfylliga rätter blir det helt OK. Bland de 

röda rekommenderar jag Crozes-Hermitage Nr 71340 Domaine de Thalabert för 279 kronor. Det 

har elegant doft med björnbär. Smaken är stor och bra, i utmärkt balans med typiska peppartoner och 

bra längd. Det finns bara 960 flaskor, eller kanske bara 956, för jag har köpt fyra själv. 
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Australien har ju förr varit känt för yppiga, fläskiga rödviner med hög alko, massor av frukt och 

låg strävhet. De vita kunde vara guldgula eller till och med gulbruna, fullpackade med smör- och 

eksmak. Den tiden är dock, tack och lov, förbi. Nu är många producenter tillbaka till en mer klassisk 

stil, lite mer återhållen, stram och elegant. Det här skrev jag om redan i Gott Vin nr 2018-07, och 

tendensen har hållit i sig. På den australiska vindagen provade vi massor av viner, många utmärkta. 

 

Bland vita har jag valt ut en Pinot Gris, en Riesling och en Chardonnay. Logan Weemala Nr 79864 

Pinot Gris för 169 kronor har medelstor doft med kryddor, frukt och mustiga toner. Smaken är fyllig 

och fet, med både gul frukt och kryddig ton i ganska silkig stil. Helt torr och mycket smak för 

pengarna. 

 

Jacob's Creek Nr 99317 Steingarten Riesling för 236 kronor förvånade mig. Jag skulle ha gissat 

att det var ett prestigevin från Rheingau om jag fått det blint. Vinet är resultatet av skickligt 

vinmakeri på hög höjd (över havet), där det är lite kallare väder. Det trivs ju Riesling i. Vinet har 

riktigt höga syror, bra Rieslingkaraktär och mycket bra lagringspotential. Vi provade en vertikal av 

Steingarten över 10 årgångar. Alla var utmärkta i sin respektive "åldersgrupp". 

 

Ten Minutes by Tractor Nr 74346 Estate Chardonnay för 449 kronor är lysande gott. Det har 

tydlig chardonnaydoft med lite ek. Smaken är bred, lång och komplex med aprikos, mango och andra 

frukter. Syran är hög men inte skarp. Det här dricker jag en lördag kväll till en fin fiskrätt med sås 

baserad på vitt vin, grädde och äggula. Mums!  

 

Bland röda viner är De Bortoli Family Reserve Nr 6805 Cabernet Sauvignon för 119 kronor ett 

trevligt basvin till höstens köttgrytor. Det har stor, trevlig doft med massor av blå frukt och lite mint, 

alltså en typisk nya-världen-cab. Även smaken är mycket fruktig, och den har också ok strävhet och 

syra.  

 

Ett ovanligt vin är Jacob's Creek Nr 78375 Double Barrel Shiraz för 150 kronor. Vinet är 

slutlagrat på whiskyfat! Det har liten, kryddig, aromatisk doft med något blå frukt. Smaken är mjuk 

och god med kryddiga toner och lite blå frukt, liten pepprighet, bra strävhet och jordigt slut. Passar 

till de flesta medelkraftiga kötträtter. 

 

I Australien odlas massor av olika druvsorter, till och med Saperavi som hör hemma i Georgien. Är 

man nyfiken på det så finns ett medelfylligt vin med kryddor och blå frukt i både doft och smak, 

Saperavi Nr 79250 Barossa Valley för 179 kronor. 

 

Mitolo Nr 75470 G.A.M. Shiraz för 299 kronor är ett riktigt bra vin. Det har tuff, rejäl smak med 

frukt, syra och tanniner i balans. Smaken är komplex, lång och bra. En annan Shiraz, lika god och till 

samma pris, med frukt och charkuterier i doften är Gemtree Nr 90524 Earnest Allan Shiraz för 

299 kronor. 
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Här är en sammanställning över rekommenderade drycker: 

 
Typ Dryck Pris Sortiment 

Öl, IPA Månhorns IPA Nr 32692 29:90 (33 cl) Lokalt i 

Gamla 

Enskede, 

kan beställas 

Öl, IPA Mohawk Nr 89762 India Pale Ale 29:70 (33 cl) BS. 

Kollikrav, 

24 flaskor 

Öl, stout Big Drop Stout Nr 11966 Alcohol Free 19:90 (33 cl) Ordinarie 

Mörk rom The Holy Spirit of Sweden Rock Nr 82938 för  499 Ordinarie 

Vitt vin Parallèle 45 Blanc Nr 70005 Côtes du Rhône 115 BS 

Vitt vin Logan Weemala Nr 79864 Pinot Gris 169 BS 

Vitt vin Jacob's Creek Nr 99317 Steingarten Riesling 236 Tillfällig 

Vitt vin Ten Minutes by Tractor Nr 74346 Estate 

Chardonnay 

449 BS 

Rött vin Crozes-Hermitage Nr 71340 Domaine de 

Thalabert 

279 BS 

Rött vin De Bortoli Family Reserve Nr 6805 Cabernet 

Sauvignon 

119 Ordinarie 

Rött vin Jacob's Creek Nr 78375 Double Barrel Shiraz 150 BS 

Rött vin Saperavi Nr 79250 Barossa Valley 179 BS 

Rött vin Mitolo Nr 75470 G.A.M. Shiraz 299 BS 

Rött vin Gemtree Nr 90524 Earnest Allan Shiraz 299 BS 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


