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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 8, 2022 - Armenien 

Hej, 

 

Armenien är inte särskilt känt som vinland, 

men det var ju här som Noa strandade med 

arken på berget Ararat när syndafloden drog sig 

tillbaka. Sedan gick han ut och planterade vin. 

Därmed är det ju bevisat att vinodling uppstod i 

Armenien. Man har faktiskt också hittat 6100 år 

gamla lämningar efter vintillverkning. Vad jag 

förstår är konsensus att vinodlingen uppstod där 

dagens Georgien och Armenien ligger. Bilden 

visar Van Ardis vingårdar, med Ararat i 

bakgrunden. 

 

Vi har just varit på en äventyrlig resa till 

Armenien, för att besöka de producenter vars 

viner finns att köpa i Sverige. Tyvärr finns en 

gränskonflikt mellan Armenien och Azerbajdzjan, och när vi varit två dagar i landet började man att 

skjuta på varandra. En av producenterna vi skulle besöka berättade på telefon att de kunde höra hur 

det smällde, så vi bestämde oss för att inte åka dit. Vi har i alla fall kunnat prova en del viner, och 

här kommer våra rekommendationer för den som vill prova armeniskt vin. 

 

Man använder mycket lokala druvsorter, ofta med lång historia. Vi tyckte bäst om de röda vinerna, i 

synnerhet de som gjorts på Areni och inte var alltför gamla (max 5 år) så att de behållit sin 

ungdomliga frukt. 

 

Under sovjettiden förädlade och korsade man fram nya sorter, precis som i väst, och tog fram den blå 

druvsorten Haghtanak strax efter andra världskriget. Den ger lite kraftigare och fylligare viner. 

"Haghtanak" betyder "Seger", ett typiskt namn på den tiden, med patriotiska referenser. 

 

Bland gröna druvor är Voskehat mycket vanlig. Vi drack också mycket goda viner gjorda av 

Kangun. Båda dessa ger viner med frisk syra och mycket fruktaromer. 

 



  

 

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 

 

Vi gjorde ett besök hos Van Ardi, där man arbetar ekologiskt, gör sin egen stallgödsel, ringer i en 

antik klocka man övertagit från ett kloster samt uppmanar besökare att ha en positiv sinnesstämning, 

eftersom evig harmoni påverkar vinerna till det bättre. Det här kan man tro på eller inte tro på, men 

de gör alldeles utmärkt goda viner och det räcker för mig. Vi var jätteförtjusta i Nr 70356 Van Ardi 

Rosé 2021 för 139 kronor. Den är gjord på Areni och Kakhet, har medel till mörk laxrosa färg och 

doft med jordgubbar och lite 

tyngd/mineral/jord. Smaken är frisk med 

smultron och jordgubbar. Vinet har bra 

fyllighet för en rosé. Vi drack det till en lunch 

med ugnsbakad forell, ris och grönsaker och 

det blev jättebra. Bland deras röda väljer vi 

Nr 76346 Van Ardi Haghtanak Kakhet 

Reserve 2017 för 239 kr (säljs på 6-pack). 

Det har ganska ljus färg med vacker 

mognadston och bra smak. Det finns kvar 

tillräckligt med frukt, samtidigt som det har 

utvecklats läckra mognadstoner med läder 

och tobak. 14 månaders lagring på ek ger lite 

mörka toner i smaken. 

 

Vi besökte också Tushpa, som gör viner 

med lite större tyngd och kropp, typiska 

matviner. Odling och tillverkning är lite 

annorlunda än man är van vid från 

Västeuropa. Se bilden ovan, hur brett det 

är mellan vinraderna - det är för att de 

äldre, stora och tunga sovjetiska 

maskinerna ska kunna ta sig fram i 

vingården! 

 

Här lagrar man vinerna dels på amforor av 

lera, dels på 300-liters fat av kaukasisk ek. 

Av deras viner väljer vi Nr 51302 Kangun vitt 2019 för 138 kronor. Det är jäst i ståltank, har ljus, 

klar, gul färg och medelstor doft med olika gula frukter och lite gröna äpplen. Smaken har syra som 

är frisk men inte skarp, stor bred fruktpalett med gula frukter, aprikos, mango och andra. Vinet är rätt 

kraftigt, så jag tar det helst till mat. Vinet säljs på 3-pack. Spara det inte för länge i källare, då åldras 

det. 

 

Bland deras röda väljer vi Nr 51293 Tushpa Haghtanak 2018 för 169 kronor, som även det säljs på 

3-pack. Vinet är mörkt, nästan svart-rött. Doften är kraftig med blå frukt, rått kött och chark 

påminnande om en ung Côte-Rôtie. Man hittar även lite kaffe och lakrits, så det här är inget vin för 

fegisar. Men till en älggryta eller kraftiga rätter med nötkött och svamp blir det jättebra. 

 

Slutligen har vi resans fyndvin, från producenten Trinity. De ligger för nära gränsen till Azerbajdzjan 

för att vi skulle våga besöka dem, men vi kunde prova några av deras viner på en vinbar i Jerevan. 

Nr 72887 Trinity 6100 Areni Noir för 179 kr (säljs på 3-pack) var det vin vi gillade mest på resan. 

Det har god varierad doft med olika frukttoner. Smaken är medelfyllig och god i bra balans med röd 
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frukt, rätt frisk syra och medel tanniner. Vinet blir bäst till medelkraftig eller kraftig mat, eller 

lagrade ostar. 

 

Här är vinerna vi rekommenderar denna gång: 

 

 

Bästa hälsningar, 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 

Typ Dryck Pris Sortiment Kollikrav 

Rosé Nr 70356 Van Ardi Rosé 2021 139 kr Beställning 6-pack 

Rött Nr 76346 Van Ardi Haghtanak Kakhet Reserve 2017 239 kr Beställning 6-pack 

Vitt Nr 51302 Tushpa Kangun vitt 2019 138 kr Beställning 3-pack 

Rött Nr 51293 Tushpa Haghtanak 2018 169 kr Beställning 3-pack 

Rött 72887 Trinity 6100 Areni Noir 179 kr Beställning 3-pack 


