
  

 

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 4, 2021 - ett bubbel och två röda till grillkvällen 

Sommaren verkar ju bli underbar, så jag ser fram emot många kvällar i trädgården. Vi har nyligen 

stött på tre viner som vi gillade och gärna rekommenderar. 

 

Först har vi ett billigt men gott bubbel, nr 7889 Boschendal Brut Chardonnay Pinot Noir för 

endast 120 kronor. Detta bubbel från Sydafrika är champagneliknande i stilen, med bra syra, samt 

brödiga och lite olika fruktaromer. Det är naturligtvis inte lika komplext och långt som en 

champagne, men ett helt OK allroud-vin. 

 

Bland röda vill jag först nämna ett som jag tidigare rekommenderat, och det är lika bra som förr 

kunde jag konstatera härom veckan. Nr 2264 Hussonet Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2018 

för 129 kronor har tydlig Cabernet Sauvignonsmak med svarta vinbär, samt kaffe/lakrits/choklad 

från lagring på ekfat. Som i många nya-världen-viner är frukten tydlig. För en lite lyxigare kväll 

köper jag nr 6267 Xavier Vignon Châteauneuf-du-Pape 2017 för 269 kronor. Här får vi typisk 

Châteauneuf-du-Pape-smak från Grenachedruvorna, som dominerar i vinet. Vinet har trevlig doft 

med mest röd frukt, lite blå frukt och typisk kryddighet. Medelfyllig smak med frisk syra och röd 

frukt. Ett elegant och välbalanserat vin snarare än buffligt. Bra till grillat, såväl fläsk eller kalv som 

nöt. 

 

Vaccinationerna rullar ju på med bra fart, så vi kan nog se fram mot en sommar med många träffar 

med familj och vänner. Själv får jag andra sprutan om några dagar, och därefter är jag tillgänglig för 

uppdrag som provningsledare över hela Sverige. När ni planerar programmet för din Munskänks-

sektion eller vinklubb, kontakta mig gärna för att stämma av aktuella datum. 

 

Här är vinerna vi på Wine Consulting Sweden rekommenderar denna gång: 

Typ Dryck Pris Sortiment 
Mousserande Nr 7889 Boschendal Brut Chardonnay Pinot Noir 120 Fasta 
Rött Nr 2264 Hussonet Gran Reserva Cabernet Sauvignon 2018 129 Fasta 

Rött Nr 6267 Xavier Vignon Châteauneuf-du-Pape 2017 269 Fasta 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, 

Wine Consulting Sweden 


