
  

 

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 6, 2021 - Pinot Noir från Kalifornien 

Hej, 

Nu har vi provat viner från Kalifornien, och där finns det en hel del godsaker. Letar man lite så hittar 

man också viner som både är goda och har attraktivt pris. Vi har valt ut två viner på Pinot Noir som 

"bästa köp" på provningen vi var på. Visst fanns det många andra goda också, men alla kan ju inte 

vara bäst, och som vanligt skriver vi bara om de bästa/mest prisvärda i respektive kategori. De flesta 

vinerna var inte heller tillgängliga på Systembolaget, så vi har inte så många att rekommendera. 

 

Kalifornien är mest känt för sina viner på Cabernet Sauvignon och Chardonnay, men det görs också 

en hel del viner på andra druvsorter. Klimatet varierar mycket över delstaten, från varma lägen, där 

Cabernet trivs, till svala där Pinot Noir utvecklas bättre. Det lokala klimatet beror mycket på om och 

hur svala havsvindar kommer in med dimma över vingårdarna, och påverkar temperaturen. 

 

Bland de Pinot Noir vi provade fastnade vi för Nr 2235 Black Stallion Los Carneros Pinot Noir 

2019 för 219 kronor. Vinet har trevlig doft och tydlig Pinot Noir-smak med röda frukter (jordgubbar, 

mörka körsbär) och bra syra. Vinet är rejält ekat, vilket gett toner av kaffe och choklad. Var noga 

med att inte servera vinet för varmt; 14-16 grader är en bra temperatur när middagen börjar, för vinet 

blir varmare i glasen. Serverar du det vid 21 grader så blir det inte alls lika gott. 

 

Lite billigare men ändå utmärkt är Nr 70959 Hess Select Pinot Noir 2018 för 189 kronor. Vinet har 

en begynnande mognad, inte så mycket smultron och hallon i doften utan även körsbär och annan 

mörk röd frukt. Smaken har bra komplexitet för sitt pris. Även detta vin ska serveras lite svalare än 

rumstemperatur. 

 

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

Typ Dryck Pris Sortiment 
Rött, 

Pinot Noir 
Nr 2235 Black Stallion Los Carneros Pinot Noir 2019 219 Fasta 

Rött, 

Pinot Noir 
Nr 70959 Hess Select Pinot Noir 2018 189 Beställning 

 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


