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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 15, 2019 - Vin som julklappar och till nyårsfesten 

Hej, 

 

Snart är det jul, och vad passar bättre än vin att ge till den som redan har allt? Vi har samlat lite tips 

om viner i olika prisklasser, som kommer att göra vinälskaren glad. Till nyårsfesten passar de också.   

 

Några av vinerna har förekommit tidigare i Gott Vin, men eftersom de är goda och prisvärda så tål de 

att nämnas igen. 

 

Champagne är ju aldrig fel. Laurent-Perrier Nr 77207 Millesime 2007 för 529 kronor är lysande 

gott. 

 

Bland vita viner är Chablis är alltid ett säkert kort. Det finns fyra formella nivåer av Chablis, kallade 

Petit Chablis (franska för "liten Chablis"), Chablis, Chablis Premier Cru och slutligen Chablis Grand 

Cru. Som julklapp väljer jag Chablis Premier Cru Les Vaucopins Nr 78144 för 299 kronor. Det 

har medelstor, varierad doft med citrus och andra gula frukter samt bred, god, komplex smak med 

citron och andra gula frukter, fin kropp och bra längd. Se bara till att inte servera det direkt ur 

kylskåpet för då smakar det mycket mindre. Cirka 10 grader är en bra serveringstemperatur. 

 

Prestigeproducenten Banfi i Toscana är berömd för sina röda viner, men även det vita vinet Banfi Nr 

72778 La Pettegola Vermentino för 159 kronor är ett bra köp. Det har stor, blommig, parfymerad 

doft, och massor av gula frukter i smaken. 

 

Vill du hellre köpa en riesling så gör både Jacob's Creek Nr 99317 Steingarten Riesling för 236 

kronor och Wegeler Geheimrat J Nr 96131 Riesling Spätlese Trocken för 249 kronor mottagaren 

av julklappen lycklig.  

 

Röda viner är ju också gott. Ett vin jag rekommenderat förut är Brunello di Montalcino Nr 12357 

Col d'Orcia för 279 kronor. Samma producent har ett prestigevin, Poggio al Vento Nr 84904 

Riserva, också det en Brunello di Montalcino, men av bättre klass. Det kostar 849 kronor så det är 

svårt att säga om det är prisvärt eller inte, men det är i alla fall fantastiskt gott. Och det är ju i alla fall 

snart jul. Collemassari Montecucco Nr 76795 Rosso Riserva för 195 kronor är ett elegant, 

medelfylligt vin från Toscana, lite mindre exklusivt än de två tidigare förstås men ändå alldeles 

utmärkt. Och om mottagaren inte vill ha så eleganta viner, utan hellre mycket frukt, mycket syra och 
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mycket av allt annat, fortfarande välgjort, i bra balans och inte klumpigt så är Cortina Nr 92472 

Zinfandel för 389 kronor ett utmärkt köp. 

 

Portvin måste man ju dricka till jul. Till nötter och fikon har jag själv köpt fyra flaskor Kopke 

Colheita 1989 Nr 98016 för 299 kronor på halvflaska. Jag handlade mina första dagen det kom för 

att vara säker på att få. Det finns kvar i en del butiker, samt 79 flaskor i weblagret. 

 

Ett annat julklappstips är att hyra in En sommelier för en kväll. Ge bort det som ett presentkort. Jag 

hjälper sedan den som får gåvan att planera en middag, varefter jag väljer ut viner och slutligen 

dekanterar och presenterar vinerna vid middagen. Jag är kvar och svarar på frågor, och glider sedan 

diskret iväg när jag inte mer behövs. Vill man i stället ha en provning av 6 viner, eller fler eller färre, 

kanske 4-10 stycken, så kan jag leda det för en privat grupp. Vill man ha ett annat upplägg kan det 

ordnas, En sommelier för en kväll gör helt enkelt det som kunden vill. Priset är 1499 kronor inklusive 

moms. F-skatt, moms och faktura sköts enligt regelverket. För engagemang utanför 

Stockholmsområdet, kontakta mig för offert. 

 

Flaskskydd, som man stoppar sitt vin i och sedan tryggt kan packa ner i en resväska när man varit 

utomlands och hittat "den där unika buteljen" är också en bra sak. Se videon här: 

http://www.wineconsulting.se/butik och beställ via mail till butik@wineconsulting.se. 

Julspecial: Tre stycken i blandade färger för 289 kronor inklusive porto! 

 

Här är en slutligen en sammanställning över rekommenderade drycker. Eftersom en del är 

beställningsviner så gäller det att beställa genast. De brukar komma inom max en vecka, men det kan 

formellt ta upp till 8 arbetsdagar att få dem. Råden är aktuella när de skrivs, så vinerna kan ta slut om 

man väntar för länge. 

 

Typ Dryck Pris Sortiment 

Champagne Laurent-Perrier Nr 77207 Millesime 2007 529 BS 

Frankrike, vitt Chablis Premier Cru Les Vaucopins Nr 78144 299 BS 

Italien, vitt Banfi Nr 72778 La Pettegola Vermentino 159 BS 

Australien, 

vitt 

Jacob's Creek Nr 99317 Steingarten Riesling 236 Tillfälliga 

Tyskland, vitt Wegeler Geheimrat J Nr 96131 Riesling Spätlese 

Trocken 

249 Tillfälliga 

Italien, rött Brunello di Montalcino Nr 12357 Col d'Orcia 279 Ord 

Italien, rött Poggio al Vento Nr 84904 Riserva 849 BS 

Italien, rött Collemassari Montecucco Nr 76795 Rosso Riserva 195 BS 

USA, rött Cortina Nr 92472 Zinfandel 389 Tillfälliga 

Portvin Kopke Colheita 1989 Nr 98016 299 för 

375 ml 

Tillfälliga 

 En sommelier för en kväll 1499 Julerbjudande 

 Tre flaskskydd i blandade färger 289 inkl 

porto 

Julerbjudande 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


