
  

 

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 1, 2020 - Kalifornien 

Hej, 

 

år 2020 har nu dragit igång på allvar och det blir en hel del event i vinbranschen under vårvintern. 

Först ut var Kalifornien, med en master class och mindre provning med endast ett 40-tal viner. De 

amerikanska producenterna kämpar med att hålla rimliga priser för konsumenterna, samtidigt som 

dollarkursen verkar emot dem. Mycket är rätt dyrt, men man kan hitta en hel del gott till överkomliga 

priser, och det är precis vad vi gjort. 

 

Papestar Blonde Nr 92475 Kunin Wines för 279 kr är ett vitt vin gjort i Rhônestil. Man har använt 

80% Grenache Blanc och 20% Rousanne, alltså typiska Rhônedruvor. Vinet har stor, god och 

blommig arom, och dito smak med gula frukter. 

 

Den absolut vanligaste vitvinsdruvan är Chardonnay. De flesta vinerna har tydlig karaktär av ek, 

dock mycket mindre numera än för 10 år sedan. Många viner är mycket, mycket bra och konkurrerar 

med exklusiva Bourgogner. Vi gillade Frog's Leap Nr 72307 Chardonnay för 269 kronor. Det har 

typisk Chardonnaysmak med smör och citrus, samt lite fatkaraktär i både doft och smak. Det här 

tycker jag nog inte är ett vin till skaldjur - det är för kraftigt - men till stekt fisk eller till rätter av 

fågel blir det mycket gott. 

 

På den röda sidan är ju Zinfandel den druva som är mest USA-typisk, och här är den gamla 

trotjänaren Seghesio Nr 22562 Sonoma Zinfandel för 223 kronor alltid ett säkert kort. Det är 

väldigt typiskt, har massor av frukt och varm alko-känsla, och är lättdrucket utan att vara fläskigt 

obalanserat. Helt enkelt gott. 

 

Vill man ha Cabernet Sauvignon så är ett trevligt basvin Louis M. Martini Nr 6533 Sonoma 

Cabernet Sauvignon för 199 kronor. Det är en utmärkt, relativt ung Cabernet i modern stil. Martini 

har ett antal olika Cabernet Sauvignon i olika prisklasser. De är alla ett säkert val när man vill ha en 

USA-Cab, och blir förstås mer komplexa och bättre ju mer man betalar. Cirka den 13 mars kommer 

Louis M. Martini Alexander Valley Cabernet Sauvignon för cirka 250 kronor. Det ger mest 

valuta för pengarna bland de viner vi gick igenom från denna producent. 
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Här är en sammanställning över rekommenderade drycker. 

 

Typ Dryck Pris Sortiment 

Vitt, Rhônestil Papestar Blonde Nr 92475 Kunin Wines 279 Tillfälliga 

Vitt, Chardonnay Frog's Leap Nr 72307 Chardonnay 

 

269 

 

Ord 

Rött, Zinfandel Seghesio Nr 22562 Sonoma Zinfandel 223 Ord 

Rött, Cabernet 

Suvignon 

Louis M. Martini Nr 6533 Sonoma Cabernet 

Sauvignon 

199 BS 

Rött, Cabernet 

Suvignon 

Louis M. Martini Alexander Valley Cabernet 

Sauvignon 

Cirka 250 Kommer cirka 

13 mars 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


