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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 8, 2020 - Julklappsviner 

Hej, 

 

snart är julen här, och även om vi inte kan träffa lika många som vi brukar så kan man alltid lämna 

över en flaska gott vin eller sprit som julklapp. Här har jag samlat en del viner och lite riktigt fin 

sprit, som jag tycker är bra köp. Alla är sådana jag själv gärna köper. Jag har faktiskt flera i min 

privata källare. 

 

Låt mig börja med ett vitt vin från Chile, Nr 92778 Ritual Chardonnay 2018 för 159 kronor. Chile 

har ju flera olika klimatzoner och kan därför göra många olika typer av viner. Druvorna till det här 

vinet har växt nära Stilla Havet, där vädret blir svalt under inflytande av kalla havsströmmar. Detta 

kallar vinmakare för ett "cool climate wine", och de vita blir krispiga och fräscha med bra syra. Det 

här vinet har god medelstor doft med citron, äpple, aprikos och en gnutta ekfat. Smaken är stor med 

medelhög syra, ananas, citron och satsumas. Knastertorrt. 

 

Bland röda väljer jag ut två portugiser, två italienare och en australier. En portugis som jag tidigare 

har skrivit om är Nr 2123 Colinas Reserva 2012 för 199 kronor. Nu är det en ny årgång och en 

modernare etikett, men vinet är precis lika bra som förut. Det är medelfylligt, gjort i klassisk stil med 

utmärkt balans mellan syran och frukten. Det har medel tanniner, aromer med kryddor och ek och en 

del mognad. Det här är det äldsta och mest mogna av de röda i dagens vinbrev, och det har utvecklats 

mycket väl. 

 

Nr 75365 Quinta do Portal Reserva 2016 för 249 kronor är ett kraftigt rödvin från Douro i norra 

Portugal. Det är gjort helt på traditionella, lokala druvor. Det har stor Touriga-Naçional-doft med 

violer och massor av ganska ung blå frukt. Smaken är fyllig med viol, blå frukt och rejäl strävhet. 

Vinet är ett skolboksexempel på ett kvalitetsvin från norra Portugal. Det passar bra till rätter av nöt 

med milda såser, eller rakt av med bara en liten bit hårdost till. Själv använder jag det också gärna på 

kurser och provningar,  som ett utmärkt exempel på fint Douro-vin. 
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I Italien görs ju också bra viner. Börjar vi i Toscana så väljer jag Nr 76795 Collemassari 

Montecucco Rosso Riserva 2016 för 205 kronor. Som andra Toscanaviner (Chianti, Brunello di 

Montalcino,...) är det huvudsakligen gjort på Sangiovese, vilket ger viner med doft och smak av 

körsbär i en lätt till medelfyllig stil. Det här vinet har medelstor till stor varm doft med moreller, 

kryddor och fat, samt varm smak med frisk syra, moreller, körsbär och lagom strävhet. Det blir bra 

till medelkraftiga och kraftiga rätter, gärna med en rödvinssås eller tomatsås som möter syran i vinet. 

 

För ett fylligare vin så väljer jag Nr 73643 Campo Ciotoli Valpolicella Superiore Ripasso 2016 för 

254 kronor. Det har liten doft och bra, fyllig smak med moreller och blå plommon samt hög 

alkoholhalt (14,5%). Vissa ripasso har restsötma kvar, men här har man låtit den jäsa ut så att det blir 

ett fylligt vin i stället för ett sliskigt. Trots fylligheten är det mjukt och lättdrucket, dominerat av 

frukt mer än av ek. Alkohol och frukt ger en liten känsla av sötma men databladen säger inget om 

sockerhalt. Vinet är avsett att drickas ungt. 

 

Slutligen föreslår jag ett riktigt kraftigt vin från Australien. Ett fynd är Nr 72056 Langmeil Hangin 

Snakes Shiraz Viognier 2017 för 198 kronor. Vinet är gjort i samma stil som vinerna från norra 

Rhône, så om du gillar Hermitage, Côte-Rôtie, Cornas m.m., då är detta för dig. Här har man gjort 

som i Rhône, att man har blandat 4% av den gröna druvan Viognier med 96% Syrah/Shiraz. Vinet 

har stor, fyllig doft med mörka bär, rått kött, rök, mossa och chark. Smaken är mycket bra, kraftig 

och komplex med björnbär, rostad ek och svartpeppar. Vinet har medel tanniner och mjuk 

balanserande syra. Det passar till kraftig mat av nöt eller vilt. Nästa gång jag köper det ska jag 

servera det till en renstek med enbär och timjan. 

 

Sprit kan man ju också ge i julklapp, och då vill man förstås skänka något exklusivt. En utmärkt 

cognac från en liten familjeproducent är Nr 87123 Normandin Mercier Vielle Fine Champagne 

för 959 kronor. Den är mycket elegant och god, inte så tuff och som många andra cognac. Den har 

ljust gulbrun färg, lätt och elegant doft med nougat och mandarin, sedan lång, något eldig smak med 

elegans och kryddighet. Vi provade den i en liten grupp med spritkännare och 

den bedömdes som väsentligt bättre än två VSOP-cognac som också var med 

på borden. "Doftar inte finkel, cognacen är ju utmärkt" kommenterade en av 

dem som mest gillar whisky och vanligen inte dricker cognac. Det var bra 

betyg, för att komma från honom. 

 

I samma grupp provade vi en riktigt bra rom, Nr 86063 Ron Cartavio XO för 

1085 kronor. Här pratar vi bra grejer! Rommen presenteras i en elegant 

designad flaska. Den är mahognyfärgad och har mycket god, aromatisk doft 

med dadlar, nötter, vanilj och fikon, kanel och fruktkaka samt lite kokos. 

Rommen är lagrad 18 år på franska, amerikanska och slovenska ekfat, för att 

ge en komplex karaktär. Den har övervägande torr smak med bara liten sötma, 

vilket är gott. Mycket lång och komplex.  

 

Observera att de flesta vinerna och spriten ovan beställs på Systembolagets 

hemsida, där du anger vilket Systembolag du vill ha dem till, alternativt 

hemleverans. Sedan kommer ett SMS när de finns att hämta. Detta kan ta upp 

till 8 arbetsdagar, så beställ i god tid för att vara säker på att få dem till jul. 
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Här är de drycker vi rekommenderar. 

 

Typ Dryck Pris Sortiment 

Vitt Nr 92778 Ritual Chardonnay 2018  159 Tillfälligt 

Rött Nr 2123 Colinas Reserva 2012  199 Fasta 

Rött Nr 75365 Quinta do Portal Reserva 2016  249 Beställning 

Rött Nr 76795 Collemassari Montecucco 

Rosso Riserva 2016  

205 Beställning 

Rött Nr 73643 Campo Ciotoli Valpolicella 

Superiore Ripasso 2016  

254 Beställning 

Rött Nr 72056 Langmeil Hangin Snakes 

Shiraz Viognier 2017  

198 Beställning 

Cognac Nr 87123 Normandin Mercier Vielle 

Fine Champagne  

959 Beställning 

Mörk rom Nr 86063 Ron Cartavio XO  1085 Beställning 

 

Låt oss slutligen önska alla en god jul och ett gott nytt år. När vi kan, någon gång nästa år, får vi 

träffas igen över en provning av goda viner. 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, 

Wine Consulting Sweden 


