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Gott Vin 
Ett vinbrev från Wine Consulting Sweden 

Objektivt. 

Oberoende. 

 

Nr 9, 2022 - Italienska vindagen 

Hej, 

Nyligen hölls italienska vindagen i Stockholm, och som vanligt fanns det mycket gott att prova (samt 

en del inte så gott). Vi har här valt ut åtta viner, som alla är så bra och prisvärda att vi gärna köper 

dem själva. Vissa hade vi faktiskt redan i källaren, men provade igen för att kontrollera att de håller 

stilen. 

Vi koncentrerade oss på röda viner från Toscana, Veneto och Piemonte, även om enstaka andra viner 

finns med i urvalet också. 

I Toscana finns alltid mycket gott, både traditionellt Sangiovesebaserat och viner med Cabernet 

Sauvignon, Merlot, eller andra icke-regionala druvor. Ett alltid säkert val är Nr 32472 Le Volte 

dell'Ornellaia 2020 för 179 kr. Vinet är gjort på 50% Merlot, 30% Sangiovese och 20% Cabernet 

Sauvignon och har därför klassificeringen IGT, då det inte uppfyller villkoren för en DOC. Men gott 

är det! Lite högre i pris, ännu lite bättre och väldigt Bordeauxliknande är Nr 50764 Grattamacco 

Bolgheri Rosso 2020 för 268 kr. Det har rejäl frukt och strävhet i utmärkt balans, och är väl 

drickbart trots sin ungdom. Lufta det gärna före servering, och drick det till en fin middag på 

nyårsafton exempelvis. 

Viner med stor elegans är typiska bland Brunello di Montalcino. De kan dock ha rejäl strävhet som 

unga, så servera dem gärna med en fet sås som tar ner strävheten lite. Lysande bra är Nr 50775 

Ugolforte Brunello di Montalcino 2017 för 498 kronor. Vinet har utsökt, varierad doft, smak med 

frisk syra i attacken, sedan varierad Brunellotypisk smak (körsbär, annan röd frukt, örter), 

begynnande mognad och tydliga tanniner. 

 I Veneto började vi med en rosé, Nr 2363 Bardolino Chiaretto La Sogara Rosé för 99 kr. Det är 

en medelfyllig rosé som man gärna dricker till lättare mat. Vinet har bra komplexitet för sitt pris, 

med olika frukt och bäraromer, en del smultron förstås, och det är helt torrt.  

Nr 74280 Bertani Valpolicella Ripasso, 2018 för 189 kr är torrt, vilket är den stil vi själva föredrar. 

Det har lagom syra och strävhet, är färdigt att dricka nu, och det har typiska ripassotoner med 

körsbär och torkad frukt. Drick det gärna till kraftiga kötträtter och hårdostar. Samma firma gör 

också Nr 79552 Bertani Amarone Valpantena 2018 för 399 kr. Även det vinet är relativt torrt. Det 

passar bra till kraftiga rätter av mörkt kött och till lagrade ostar. 
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Vill man hellre ha en ripasso med liten restsötma så kan man välja Nr 58260 Monte Zovo 

Valpolicella Ripasso Superiore 2019 för 169 kr. Smaken är typisk för ripasso, med torkade frukter i 

aromerna, och vinet passar till de flesta medelfylliga rätter. Det har en sockerhalt på 9 gram/liter och 

blir därmed mjukt och lättdruket, och går till och med att ha som sällskapsvin. 

Tar vi slutligen Piemonte så gillade vi Nr 78735 Barolo 2018  från Mauro Veglio för 339 kr. Det 

här vinet är firmans mest prisvänliga Barolo. De har också många exklusivare, men vi gillade det här 

som ett prisvärt alternativ. Det har rejäl strävhet, medel syra och bra smak med kryddor, viol, röd 

frukt och lite vanilj från lagringen på ekfat.  

Här är vinerna vi rekommenderar denna gång: 

 

 

Bästa hälsningar, 

 

Gunnar Lindholm, Wine Consulting Sweden 

 

PS. Vill ni ha en Toscanaprovning, eller Italienprovning, i din Munskänksgrupp eller på ditt företag? 

Skicka mig ett mail så föreslår jag något! Jag reser över hela Sverige. 

Typ Dryck Pris Sortiment 
Rött Nr 32472 Le Volte dell'Ornellaia 2020 179 kr Fasta 
Rött Nr 50764 Grattamacco Bolgheri Rosso 2020 268 kr Beställning 

Rött Nr 50775 Ugolforte Brunello di Montalcino 2017 498 kr Beställning 

Rosé Nr 2363 Bardolino Chiaretto La Sogara Rosé 99 kr Beställning 

Rött Nr 74280 Bertani Valpolicella Ripasso, 2018 189 kr Beställning 

Rött Nr 79552 Bertani Amarone Valpantena 2018 399 kr Beställning 

Rött Nr 58260 Monte Zovo Valpolicella Ripasso Superiore 2019 169 kr Beställning 

Rött Nr 78735 Barolo 2018  från Mauro Veglio 339 kr Beställning 


