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Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 14, 2019 - Frankrike och Chile 

 

Franska viner finns i alla prisklasser och av alla typer, från det enklaste rödtjut (ni minns 

kanske från ungdomens InterRail-resor, en flaska med coca-cola-kapsyl för 5 franska franc) till 

exklusiva toppviner. Det är intressant att en del regioner, till exempel Languedoc och Roussillon, 

som förr var bulkproducenter av bordsvin, numera har toppenbra viner till väldigt konkurrenskraftiga 

priser. Vi var på franska vindagen för ett par veckor sedan, provade massor, och har valt ut 5 viner 

som alla ger mer än vad de kostar. 

 

Vita Bordeauxviner dricker jag själv inte så ofta, men skulle kanske ändra på det. Château La 

Freynelle Nr 76839 Bordeaux Blanc för 119 kronor är gott. Det är mjukare och mer aromatiskt än 

chablisen nedan. Man känner dofter av parfym, vax och gula äpplen, vilket kommer från druvorna 

Muscadelle och Semillon som finns i vinet, förutom Sauvignon Blanc. Det här är ett trevligt 

allroundvin. Beställs i hela kolli om 6 flaskor. 

 

Chablis är väl bland det mest klassiska som finns. Chablis finns i lite olika stilar, ibland helt utan ek, 

ibland lite ekade, ibland friska och mineraliska och ibland lite fetare. Chablis Nr 73900 Domaine 

du Chardonnay för 159 kronor har trevlig medelstor doft och är inte ekad. Smaken är rejält frisk 

med citrustoner. Som apéritif eller till skaldjur eller lätta fiskrätter blir det mycket gott. 

 

Till höstmat med mustiga grytor är röda Rhôneviner bra följeslagare. Côtes-du-Rhône Cuvée 

Sommelongue Nr 71810 för 139 kronor är då ett bra köp. Det har typisk kryddig doft och smak av 

Grenache-druvor, samt även en del röd frukt och lagom syra och strävhet i balans. Beställs i hela 

kolli om 6 flaskor. 

 

Bland röda Bordeaux gillade vi Château d'Eck Nr 71382 för 249, från den lilla kvalitets-importören 

Robert Rask Vinhandel. Det här är en riktigt bra klassisk Bordeaux med blå frukt och lite lakrits i 

doften, samt trevlig, lång, mogen och mjuk smak. Det passar till de flesta, inte alltför starka rätter av 

fläsk, kalv, nöt och vilt. Beställs i hela kolli om 6 flaskor. 

 

Bland röda Bourgogner väljer jag idag Santenay Nr 79336 Camille Giroud för 299 kronor. Det har 

bra elegans i både doft och smak. Man hittar röd frukt som hallon och lingon, syran är tydlig och 

vinet har bra tanniner så det passar väldigt bra till mat. Min franska kokbok föreslår anka med 

apelsinsås till Bourgogne. Jag har aldrig tid att göra en riktig apelsinsås, så jag har med framgång 
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använt plommon, aprikoser och äpplen i stället. Bara man har tillbehör med fruktsyra så blir det bra. 

Beställs i hela kolli om 3 flaskor. 

 

Chile har många producenter av prisvärda viner. Framför allt gör man stor volym av moderna och 

lättdruckna Cabernet Sauvignon, men det finns även annat i mindre volymer. Chiles ambassad bjöd 

in till en intressant Master Class på temat "Kvinnliga vinmakare från Chile", där jag hittade följande 

bra köp: Hussonet Nr 2264 Gran Reserva Cabernet Sauvignon för endast 129 kronor är dagens 

fynd. Det är inte modernt syltigt, utan snarare i klassisk Bordeaux-stil. Det har god, medelstor doft 

med blå frukt, stadig smak med bra balans och en liten begynnande mognadston med tobak, samt lite 

ektoner liknande rostat kaffe. Längden är hyfsad. 

 

Av druvan Cabernet Franc tillverkas Garage Wine Nr 75297 Las Higueras Vineyard Cabernet 

Franc för 249 kronor. Unikt med detta vin är att det görs av frukt från 110 år gamla vinstockar, vilka 

ger väldigt liten skörd av väldigt bra kvalitet. Doften är jättegod och komplex med begynnande 

mognad och en liten kryddighet. Smaken är jättegod, komplex, kryddig och varierad, med frukt och 

syra i balans och rejäla tanniner. Det här är ett rätt kraftigt matvin och kombineras gärna med rätter 

med mycket smak. Vinet har ett något jordigt avslut. 

 

Här är en sammanställning över rekommenderade drycker. Vissa kan bara beställas i hela kolli 

Detta krav är ett sätt för importörerna att kunna erbjuda beställningsviner till rimligt pris. Om de 

skulle skicka ut enstaka flaskor så blir transportkostnaden så stor att de måste ha ett högre pris. I 

stället håller de ett lägre pris men kräver köp av hela kartonger om 3 eller 6 flaskor. Jag anger detta i 

tabellen. 

 
Typ Dryck Pris Sortiment 

Frankrike, vitt Château La Freynelle Nr 76839 Bordeaux Blanc 119 BS. Kollikrav 

6 flaskor 

Frankrike, vitt Chablis Nr 73900 Domaine du Chardonnay 159 BS 

Frankrike, 

rött 

Côtes-du-Rhône Cuvée Sommelongue Nr 71810 139 BS. Kollikrav 

6 flaskor 

Frankrike, 

rött 

Château d'Eck Nr 71382 249 BS. Kollikrav 

6 flaskor 

Frankrike, 

rött 

Santenay Nr 79336 Camille Giroud 299 BS. Kollikrav 

3 flaskor 

Chile, rött Hussonet Nr 2264 Gran Reserva Cabernet Sauvignon 129 Ord 

Chile, rött Garage Wine Nr 75297 Las Higueras Vineyard 

Cabernet Franc 

249 BS 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


