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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 9, 2021 - två bra producenter i Bourgogne 

Hej, 

vi har nyligen rest i Bourgogne, och då passat på att besöka två utmärkta producenter. Som vanligt 

har vi provat ett stort antal viner. Sedan har vi valt ut de bästa och mest prisvärda, och dem redovisar 

vi här: 

Första besöket gjordes hos Albert Bichot i Nuits-Saint-Georges, där vi bjöds på en magnifik 

genomgång av 26 viner, från den enklaste Beaujolais till Clos-de-Vougeot Grand cru (nr 52571, 

2121 kr, ett lysande vin ☺). Det var så mycket gott här så det är svårt att välja. Valet beror mycket 

på vilket tillfället är - en vanlig vardag, en finare helgmiddag, eller en stor festdag.  Viner som ger 

bra valuta för pengarna, på olika nivåer, är först två vita: Nr 76491 Bourgogne Vieilles Vignes 

Chardonnay Eco 2018 för endast 139 kronor på onsdag, och Nr 78144 Chablis Premier Cru Les 

Vaucopins 2019 för 319 kronor på lördag kväll. Båda har tydlig och bra Chardonnay-karaktär. Det 

första har mer av rak citruston, medan det andra har mer bredd och komplexitet i arombuketten. På 

den röda sidan noterar vi först Nr 5470 Bourgogne Vieilles Vignes de Pinot Noir Albert Bichot 

2019 för 139 kronor. Det har liten men trevlig doft, korrekt smak för en Pinot Noir och ganska kort 

smak men bra för sitt pris, bra en vanlig onsdag. Till en finare middag köper jag Nr 75682 Gevrey-

Chambertin les Murots 2017 för 549 kronor. Vinet har stor doft med blå frukt och liten kryddighet. 

Smaken är busgod, har utmärkt komplexitet och längd, bra balans, druvtypisk syra och sammetslena 

tanniner. Slutligen, till vår bröllopsdag handlar jag Nr 70577 Vosne-Romanée Premier Cru 

Malconsorts för 1599 kronor. Vinet är utsökt, och har lite större tyngd och bredd än de tidigare. 

Smaken är självklart lång och komplex. Vinet bör helst drickas tre år eller mer efter skördeåret, så 

kolla vilken årgång du får när du hämtar ut din beställning och lagra det i källaren. Nu ska sägas att 

vi drack årgång 2020 på provningen, så har man ingen vinkällare kan det fungera att dricka vinet 

strax efter inköp. Fler tips om viner från Albert Bichot finner du här: Klistra in länken i din web-

läsare. 

 

http://files.wineconsulting.se/Gott%20vin%202019-04.pdf 

 

I Savigny-lès-Beaune besökte vi slutligen Henri de Villamont, också en utmärkt producent. De har 

inte så många viner i Sverige, men följande finns och dem gillade vi: Nr 79915 Mâcon-Villages 

Henri de Villamont för 169 kronor har liten doft med citrus och lite örter. Smaken är god, rak, med 

medel till hög citrus-syra, utan ek, och medellång. Gott till fisk eller kyckling med en fet sås. 

 



  

 

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 

 

Det röda Nr 74290 Savigny-lès-Beaune Le Village för 299 kronor har tydliga toner av ek, bra 

elegans, bra komplexitet och utmärkt balans. En utmärkt Bourgogne till ett lite lägre pris än andra i 

samma klass.  

 

 

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

Typ Dryck Pris Sortiment 
Bourgogne, vit Nr 76491 Bourgogne Vieilles Vignes 

Chardonnay Eco 2018 

139 Beställning 

Bourgogne, vit Nr 79915 Mâcon-Villages Henri de Villamont 

2016 

169 Beställning 

Bourgogne, vit Nr 78144 Chablis Premier Cru Les Vaucopins 

2018 
319 Beställning 

Bourgogne, röd Nr 5470 Bourgogne Vieilles Vignes de Pinot 

Noir Albert Bichot 2019 

139 Fasta 

Bourgogne, röd Nr 74290 Savigny-lès-Beaune Le Village 2016 299 Beställning 

Bourgogne, röd Nr 75682 Gevrey-Chambertin les Murots 2017 549 Beställning 

Bourgogne, röd, prestigevin Nr 70577 Vosne-Romanée Premier Cru 

Malconsorts 

1599 Beställning 

Notera också att årgångarna är de som anges på systembolagets hemsida, vilket inte alltid stämmer 

med vad som levereras. 

 

Bästa hälsningar 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


