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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 5, 2022 - Viner på mässan London Wine Fair 

Hej, 

 

nu har vi varit på London Wine Fair och provat en försvarlig mängd viner. Som vanligt 

koncentrerade vi oss på viner som finns att köpa på Systembolaget. Vi har också djupdykt i en del 

olika distrikt och har generella råd och insikter om dessa. 

 

Första dagen lade vi mycket tid på Bourgogne, såväl vita och röda som mousserande. Vi kunde 

konstatera att 

 

 Crément de Bourgogne är prisvärda mousserande, och bra val om man vill komma 

undan till lägre pris än vad en champagne kostar. Det finns 28 olika helflaskor på 

systemet, från 119 till 259 kronor. Flera av dem har jag skrivit om tidigare här i Gott Vin. 

 

När man ändå vill ha en champagne så tillverkar 

Jacquinot flera goda viner till bra pris. Vi 

fastnade för två av dem, först deras Bland de 

blanc, alltså ett vin gjort på endast gröna druvor. 

Nr 76324 Jacquinot & Fils Blanc de Blanc 
kostar 375 kronor och har bra doft med lite 

grapefrukt och pomelo. Smaken har frisk syra och 

toner av citrus och mineral. Vinet är rätt fylligt 

för en blanc-de-blanc så vi dricker det gärna till 

rätter av feta fiskar och skaldjur. Nr 78594 

Jacquinot & Fils Blanc de Noir för 375 kronor 

är gjord på 100% Pinot Noir. I doften hittar man 

lite kryddor och i smaken har vi bland annat 

moreller (kommer från druvorna) och bra struktur. Det här dricker jag helst till mat, gärna kraftiga 

fiskrätter eller rätter av fågel eller ljust kött. 

 

Är du ovan vid de olika typerna av champagne råder jag dig att köpa en av varje och öppna och 

jämföra dem vid samma tillfälle, i likadana glas och vid samma temperatur. Då får du en intressant 

upplevelse av hur druvsorten påverkar smaken. Dessutom får du det till en låg kostnad för viner av 

denna kvalitet. 
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Vi deltog i en master class om vita 

viner från Portugal, och provade även 

en hel del röda, samt starkviner, och 

det leder till vårt andra generella råd: 

 

 Viner från Portugal 

har ofta väldigt bra pris, för den 

kvalitet de erbjuder. 

 

Här finns ju massor att välja på 

Systembolaget, från lätta aromatiska 

vita viner av Alvarinho till fullmatade 

röda viner från Douro, mjuka röda 

från Tejo, häftiga starkviner och allt 

annat. Man behöver bara hålla koll på 

sockerhalten på rödvinerna, för även i 

Portugal anpassar man sig till marknaden och sötar upp en del rödviner till kanske 6 gram/liter eller 

mer. Själv undviker jag dessa sockerbomber. 

 

Ett vin vi gillade var det röda Nr 79696 Talabira do Algarve Premium 2019 från Algarve för 

endast 119 kronor. Vinet är gjort på Touriga Nacional och Syrah, har stor doft och smak med mogen 

frukt, kryddor och lite ek, samt mjuka tanniner. Detta är ett utmärkt grillvin till sommaren, med 

mycket smak som blir bra till grillat kött. 

 

Våra råd för god, men även prisvänlig sommardryck, blir därmed 

 Crément de Bourgogne är oftast bra köp 

 Viner från Portugal är oftast bra köp 

 Följande viner är extra bra köp 

 

 

Typ Dryck Pris Sortiment 
Champagne Nr 76324 Jacquinot & Fils Blanc de Blanc 375 Beställning 
Champagne Nr 78594 Jacquinot & Fils Blanc de Noir 375 Beställning 

Rött Nr 79696 Talabira do Algarve Premium 2019 119 Beställning 

 

Bästa hälsningar, 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 


