
  

 

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 5, 2021 - Två röda från södra Frankrike 

Hej, 

här kommer tips om två lite enklare röda från södra Frankrike, som båda är bra köp i det lite lägre 

prissegmentet. Man dricker ju inte toppviner varje dag, utan behöver ha annat också i källaren. 

Först rekommenderar jag en Côtes-du-Rhône för endast 89 kronor: Nr 53032 Le Grand Roi Côtes 

du Rhône har ung fruktig doft med röda bär samt lätt fruktdriven smak med medel syra och lena 

tanniner. Druvsammansättningen är typisk för södra Rhône: 60% grenache, 30% syrah och 10% 

mourvedre. Det är ett rätt bra, lite enklare allroundvin, som smakar mer än det kostar. Vinet tappas i 

PET-flaska, vilket jag gillar. Den väger inte så mycket, har mindre risk att krossas och är 

klimatsmartare - bara fördelar. Vinet ligger i beställningssortimentet. 

Nästa vin är nr 4500 Saint Auriol Chatelaine för 69 kronor på halvflaska. Det här är lite kraftigare, 

fylligare och strävare än det förra. Det har tydlig sydfransk karaktär och är gjort av syrah, grenache 

och carignan. Appellationen är La Clape, en utmärkt liten kommun i Languedoc precis vid 

Medelhavet. Jag gillade särskilt att det finns på halvflaska, eftersom vi ibland vill ha vin, men bara 

ett glas var, så en helflaska blir för mycket till två personer. Eller man vill börja med vitt eller sherry, 

och sedan gå vidare på rött. (Helflaska finns också för 119 kr). Vinet är i Systembolagets fasta 

sortiment, så det finns i många butiker. 

 

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

Typ Dryck Pris Sortiment 
Rött Nr 53032 Le Grand Roi Côtes du Rhône  

Klimatsmart förpackning 

89 Beställning 
 

Rött Nr 4500 Saint Auriol Chatelaine 69 halv 

119 hel 

Fasta 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, 

Wine Consulting Sweden 


