
Månadens viner, februari 2018

20.02.2018
Ganska mediokert utbud i denna första utsläppsprovningen för året. Lite bubbel, lite vitt, men en del bra
Shiraz och två riktigt fina röda från Piemonte i nordvästra Italien.

Mousserande viner

591864 Cono Sur Brut Rosé NV, 12%, 10 g socker/l 7,58€/0,375l, 14p(+)

Cono Sur (som ägs av Concha y Toro) gör många prisvärda och bra viner, däribland detta blekt laxrosa
bubbel gjort på enbart Pinot Noir från Valle del Bio Bio i Chile. Ren, men blyg doft av hallon och lingon.
Fin mousse, torr med bra syra och frukt gör det utmärkt som entrévin och till vårens pique nique.
Prisvärt

590547 AA Mirgin Reserva Cava Brut Nature NV, 12%, 14,90€, 14p(+)

Bara 10 km utanför Barcelona i Katalonien kommer denna Cava från. Gjord på druvorna Pansa Blanca,
Macabeo och Parellada. Brut Nature betyder att vinet är helt i avsaknad av restsocker och därmed
passar det väl till mat. Blekt halmgult med en ren och lite rökig doft. Fin mousse, bra anslag, mycket torr
och med bra syra och frukt. Välgjort och prisvärt matbubbel!

Vita viner

523117 Bonavita White 2016, 9,5%, 11 g/l, 8,70€, 11p(-)

Söder om Lissabon odlar man druvorna till detta vin. Vattnigt och med i det närmaste ingen doft.
Halvtorr, hygglig syra, men inget mer. Man kan undra varför Alko bryr sig?

551787 Brancott Estate Flight Sauvignon Blanc, 9%, 8 g/l, 11,60€, 10p(-)

Faktiskt ännu värre är detta s.k. vin från annars så fina distriktet Marlborough på Nya Zeeland. Återigen
ser det ut som vatten, men den direkt obehagliga lukten (inte doften!) är påträngande av kattpiss och
svett! Lätt i anslaget med låg syra och sen ingenting. Här kan man verkligen undra vad ansvarig
inköpare på Alko sysslade med!

575507 Mugler Scheurebe Trocken 2015, 11,5%, 5 g/l, 14,90€, 13p(-)

I Pfalz i Tyskland odlar man denna Scheurebe som är en korsning mellan Riesling och Silvaner. Blekt gul
med en svagt blommig doft och med inslag av skumgodis. Rent, torrt anslag med bra syra. Bra karaktär
och avslutning med fin frukt. Bra pratvin, eller kanske till Thaimat. Dock för dyr.


