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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 7, 2022 - Sortimentsprovning hos Arvid Nordquist 

Hej, 

 

många associerar kanske Arvid Nordquist till kaffe, 

främst premiumkaffet Classic, men företaget har också 

många andra produkter inom vin, öl, livsmedel, 

konfektyr och annat. Man har varit aktiva sedan 1884 

med vinhandel. Före tillkomsten av de svenska 

monopolen hade man egen försäljning direkt till 

konsumenter, bland annat i sin egen butik på Östermalm 

i Stockholm. För att stärka bilden av exklusiv kvalitet 

hade alla manliga expediter mörk kostym, som på 

bilden. 

 

Med den långa närvaron i branschen har man byggt upp 

en bred portfölj med viner av god kvalitet från skickliga 

och framgångsrika producenter. Nu har vi haft möjlighet 

att prova igenom stora delar av sortimentet, och har valt 

ut några av dem som vi tyckte bäst om. 

 

Från Rheingau i Tyskland kommer en serie viner från producenten Dr Corvers - Kauter. Vår favorit 

här var Nr 73683 Corvers Kauter Terra 50 Riesling Feinherb för 169 kronor. "Feinherb" 

indikerar att vinet har liten restsötma, och det stämmer rent kemiskt sett men det smakar inte alls 

sött. Smaken är typisk för Rheingau-riesling, ren, rak och frisk med inslag av citron och grönt äpple. 

Det passar bra till fisk- och skadjursrätter, gärna med en fet sås eller syrliga tillbehör. Ugnsbakad lax 

med vitvinssås, redd med grädde och äggula, blir en utmärkt följeslagare till detta vin. 

 

Bland de röda väljer vi ut två extra bra köp - först ett lite billigare allroundvin till de flesta rätter, 

bara inte de allra kraftigaste.  Vinet är Nr 74343 Lagone Aia Vecchia från Toscana och kostar 159 

kronor. Det är klassat som IGT och gjort på Merlot, Cabernet Sauvignon och Cabernet Franc med 

utmärkt resultat. Smaken är varm, har medelstor frukt, mest röd, och medel tanniner i bra balans. 

 

När man vill slå på stort så köper man Nr 92446 Produttori del Barbaresco för 349 kronor. Vinet 

kom i det tillfälliga sortimentet i augusti i år, och kostar på Systembolaget endast 349 kronor. Men i 



  

 

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 

 

restaurangprislistan kostar vinet 428 kronor plus moms, så 349 kronor inklusive moms är ett fynd. 

Färgen är mycket ljus, helt korrekt för ett nebbiolovin, smaken är lätt och elegant med röd frukt, 

violer och örter. Eftersmaken är lång och elegant. Vinet har ordentlig strävhet, så det kräver mat som 

matchar. Jag tänker prova det till en stekt fisk, med smörstekt svamp till, och man ska inte snåla med 

smöret! Systembolaget föreslår det även till nöt, lamm och vilt. 

 

Här är vinerna vi rekommenderar denna gång: 

 

 

Bästa hälsningar, 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 

 
 

 

Källhänvisning: 

Bild och företagsfakta från Arvid Nordquist hemsida 

Typ Dryck Pris Sortiment 
Vitt Nr 73683 Corvers Kauter Terra 50 Riesling Feinherb 169 kr Beställning 
Rött Nr 74343 Lagone Aia Vecchia 159 kr Beställning 

Rött Nr 92446 Produttori del Barbaresco 349 kr Tillfälligt 


