
Månadens viner juni 2019 

Många prisvärda, en hel del mycket prisvärda och två Fyndviner i juni månads utsläpp. 

Denna artikel sammanfattar 4 provningar under juni månad och jag fokuserar bara på 

de bästa.  

Bubbel 

579707  Flutt Brut NV, 11,05€, 12%, 9 g socker/l, 14p(++) 

Detta trevliga mousserande vin kommer från Portugal. Ljust halmgult med en tydlig och 

öppen doft av mogna plommon med toner av mineral och jordighet. Bra mousse, fin 

syra och frukt med en fint avslutande fruktsötma. Väl sammansatt och passar mycket 

väl som sommarens mingel bubbel. Mycket väl prisvärt!  

508007  Marrenon Cuvée M Rosé Brut NV, 18,73€, 11%, 7 g/l, 16p(+) 

Från Luberon och Ventoux i södra Frankrike kommer detta utmärkta rosa bubbel gjort 

på den svarta druvan Grenache Noir. Ljust rosa med inslag av aprikos. I den lite blyga 

doften anar man röda vinbär, lingon och brödiga toner. Mycket bra mousse, hög 

fruktsyra och en smakrik och matig karaktär som gör den perfekt till sommarens bufféer 

och som välkomstbubbel. Prisvärt! 

Vita viner - blandat 

555717  Little Cricket Grüner Veltliner 2018, 9,30€, 12%, 13p(++) 

Denna druva, Grüner Veltliner, finner man normalt i Österrike, men här kommer den 

från Ungern! Ljust halmgul och med en tilltagande doft med toner av citrus och gula 

plommon. Rent och friskt anslag med bra frukt och syra och en hygglig, men lite kort 

avslutning. Passar till sommarens allehanda plockmat - och på bryggan! Väl prisvärt! 

539787  Portal da Calcada Reserva Vinho Verde 2018, 9,98€, 11,5%, 5 g/l, 14p(+++) 

Nästa vin är ett FYND! Från regionen Porto kommer det och är gjort på de lokala 

druvorna Arinto och Loureiro. Mycket ljust halmgult med en blyg doft av citrus och gula 

plommon. Smakar desto mer med ett rent anslag och fina syror och överraskande 

koncentration i frukten. Dessutom med bra och syramättad längd gör helheten väldigt 

pigg och trevlig. Köp till sommarens allehanda fester, eller som favoritvinet på bryggan! 

583337  Dürnberg Grüner Veltliner Alte Reben 2018, 12,62€, 13,%, 3g socker/l, 

15p(++) 

Från Neuberg i Niederösterreich kommer detta vin gjort på Grüner Veltliner från gamla 

stockar. Färgen är lätt gul-grön med en mineralig och kryddig ton med inslag av mogen 



citron. En lätt pepprig ton i smaken med mycket koncentrerad fruktighet gör att vinet 

passar bra till smörstekt fisk, eller en kycklingsallad. Mycket väl prisvärt! 

594787  Kaufmann Hattenheim Riesling Trocken 2017, 15,90€, 12%, 6 g/l, 18p(+++) 

Från Rheingau och en Grosses Gewächs (Grand Cru) vingård som heter Hattenheimer 

Wisselbrunnen kommer detta strålande vin. Fin gyllene färg. Lite dov och blyg doft av 

vinbär och lime. Härligt anslag med höga stilrena syror och mästerlig fruktkoncentration, 

allt i ljuvlig balans. Ett verkligt högklassigt vin till någon minnesvärd stund i sommar!  Ett 

FYND! 

580697  Domaine de la Rouletiere Vouvray Sec 2017, 19,49€, 12%, 7 g/l, 18p(++) 

Detta vin kommer från Loire, gjort på den i Loire ofta förekommande druvan Chenin 

Blanc från distriktet Vouvray. Ljust halmgult med dofter av krusbär och päronskal med 

kryddiga toner. Fint anslag med strukturerad, lätt oljig karaktär. Höga, rena smaker och 

eleganta syror med ypperlig fruktkoncentration. Ett fantastiskt välgjort vin på Chenin 

Blanc och ett av de bästa torra viner på denna druva som jag druckit! Ett matigt och 

elegant vin som passar till smakrika fiskrätter och även till kyckling. Mycket väl prisvärt! 

Vita viner - Blanc de Noirs 

525467  Baron von Maydell Spätburgunder Blanc de Noirs 2017, 14,99€, 13%, 6g/l, 

15p(+) 

I Baden, Tyskland odlas denna Spätburgunder, eller Pinot Noir, således ett vitt vin gjort 

på svarta druvor. Blekt gul och med en doft av mogna hallon och gräs. Bra syra och 

karaktär. Ett utpräglat matvin med en trevlig restsötma gör att det passar till väl 

kryddade rätter som räkor i sweet chilisås. Prisvärt. 

517967  Raimat el Silenci del Moli Blanc de Noirs 2018, 16,48€, 12,5%, 16p(++) 

Det här är gjort på Grenache, eller Garnacha som det heter här i Katalonien. Halmgult 

med en ton av rosé. Lite blyg doft av persika och lime. Bra syra, fylligt, matigt och 

mycket karaktär med en lång och ren avslutning. Riktigt bra och väl prisvärt! Ett säreget 

och ovanligt vin att bjuda till en fiskgryta med aioli. 

555437  Topf (W) Zweigelt Strass im Strassertal 2018, 16,98€, 11,5%, 16p(++) 

En tredje Blanc de Noirs, denna gång gjord på druvan Zweigelt som odlats i 

Niederösterreich. Mycket blek med en antydan till rosa ton. Intressant och ren doft av 

omogna päron och röda vinbär. Fint, rent anslag med bra syra och koncentrerad 

fruktighet. Välgjort och väl komponerat med en lång eftersmak och syrlig knorr i en 

lättare stil än de ovan nämnda B de N. Väl prisvärt!   



Vita viner - Sauvignon Blanc  

553477  S de la Sablette Sauvignon Blanc 2018, 9,98€, 12%, 2 g/l, 13p(+) 

För de som uppskattar lite mindre yppig och tydlig Sauvignon Blanc är detta ett 

prisvänligt  alternativ! Kommer från Loire dalen i norra Frankrike. Mycket blekt gul med 

en trevlig doft av gräs och toner av honung. Syrligt anslag med friska frukttoner gör det 

lämpligt till räkor och som all-round vin. 

505907  Pfandtrum Sauvignon Blanc 2017, 13,99€, 12%, 6 g/l, 15p(++) 

Kommer från Rheinhessen och Weingut Dr. Koehler. Halmgul med gröna nyanser. Lätt 

rökig med toner av krusbär. Bra anslag med mycket hög, men balanserad syra. Väl 

sammansatt med en mättad fruktighet. Ren, lång och fruktigt syrlig avslutning. Ett bra 

vin som får betyget Väl prisvärd! 

577047  Lemond Sauvignon Blanc 2018, 14,99, 13%, 2 g/l, 16p(++) 

Från den allra sydligaste spetsen på Sydafrika kommer nästa S.Blanc. Vinet fick vila 6 

veckor på sin jästfällning (sur lie) före lagring på ståltank. Firman Lemond menar att 

denna S.Blanc kan utvecklas och lagras under minst 10 år! Vinet är ljust halmgult med 

en ren och fin doft av krusbär och nässlor. Fruktdrivet anslag med mycket hög syra och 

bra koncentration. Balanserat friskt med en fruktsyrligt lång avslutning av gröna äpplen. 

Välgjort och spännande. Mycket väl prisvärt! 

573097  Casa Marin Cartagena Sauvignon Blanc 2018, 15,98€, 13,5%, 1 g/l, 17p(++) 

Från San Antonio i Chile kommer nästa S.Blanc. Ljust halmgult med en frisk och yppig 

doft av krusbär och lime. Rent anslag med mycket hög grönäpplig syra. Mycket väl 

sammansatt och strukturerat med en lång, ren fruktsyrlig avslutning. Verkligt bra och 

mycket väl prisvärt! Vinet har fått många utmärkelser och är något alldeles extra för er 

som gillar yppig och ymnig Sauvignon Blanc! 

580197  Framingham Sauvignon Blanc 2018, 17,98€, 12,5%, 4 g/l, 16p(++) 

Från Marlborough på Nya Zeeland kommer nästa vin gjord på S.Blanc. Ljust halmgult 

med dofter av nässlor och gräs. Denna återhållsamma doft indikerar att vinet skördats 

för hand och inte maskinellt. Fint anslag med högt klingande syror, bra koncentration, 

karaktär och sammansättning. Ett mycket välgjort vin för dem som tycker om en S.Blanc 

som är lite återhållsam i stilen! Väl prisvärt! 

519017  Joseph Mellot Quincy Le Rimonet 2018, 21,80, 13%, 1 g/l, 15p(+) 

Från Quincy vid Loire floden kommer den sista i raden av utmärkta S.Blanc viner. Ljust 

halmgul med en lite dov, men ren doft av nässlor och gräs. Mycket höga syror med 



smak av gröna äpplen och rabarber. Fräsch och frisk i sin sammansättning, men aning 

tunn avslutning. Prisvärd! 

Vita viner - Chardonnay 

588037 Tom of Finland Free Standing White Chardonnay 2018, 15,90€, 2 g/l, 

16p(++) 

Vinet med detta märkliga namn kommer från Lodi i Kalifornien och är gjort av den 

välkända firman Ironstone som har givit namnet för att lyfta fram mänskliga rättigheter 

och sexuell frihet. Det är ljust halmgult med ett rosa stråk. Lätt ekigt med toner av 

nötter, honungsmelon och en mjuk örtighet. Väl sammansatt och med balanserad frukt 

och fin koncentration. Matigt, välgjort och intressant. Väl Prisvärt!  

575417  Murphy Goode Chardonnay 2017, 19,98€, 13,5%, 3 g/l, 18p(++) 

Från Sonoma Valley i Kalifornien kommer detta utmärkta vin. Halmgult med lite gröna 

toner. Stor doft av ananas, melon, persika och en lättsam ton av ny ek. Bra fylligt anslag 

med hög syra, bra koncentration och frukt i verkligt fin balans. Lätta ektoner i den långa 

avslutningen. Det här är riktigt bra och blir ljuvligt med rökt lax! Väl prisvärt!    

Rosé vin 

482227  Georges Duboeuf Beaujolais Rosé 2018, 14,49€, 12,5%, 15p(+) 

Första gången som undertecknad provar en rosé från Beaujolais. Vinet är gjort på 

Gamay (som all Beaujolais) och kommer från firma G.Duboeuf som är en av de största 

och bästa producenterna. Ljust rosa med dofter av hallon, vinbär och tranbär. Bra 

anslag och frukt med utmärkt fruktsyra. Karaktärsfullt och intressant, till skillnad från de 

många blaskiga och intetsägande roséviner som marknadsförs. Passar mycket väl kylt 

till alla sommarens utflykter och mottagningar! Prisvärt och får extra plus för den 

eleganta flaskan!  

Röda viner (Bordeaux blandningar) 

489857  Forest Hill Highbury Fields Cabernet Merlot 2015, 18,99€, 13,8%, 15p(+) 

Från södra delen av västra Australien kommer detta vin gjort på 49% Cabernet 

Sauvignon, 41,5% Merlot och 9,5% Malbec. Mognat 15 månader på fat av fransk ek, 

varav 15% var nya. Djupt purpurrött med begynnande mognad. Har en varmt kryddig 

doft med inslag av läder, svarta körsbär och en mjuk ekton. Fina, rena tanniner och hög 

fruktsyra gör att vinet alltid måste dekanteras och kan lagras 3-5 år. Passar till 

allehanda mörka kötträtter och lagrade ostar. Prisvärt! 

 



464237  Mulderbosch Faithful Hound 2015, 19,90€, 14,5%, 2 g/l, 17p(++) 

En Bordeauxblandning som här består av Cabernet Franc, Cabernet Sauvignon, Merlot, 

Petit Verdot och Malbec som odlats i Syd Afrikas Coastal Region. Mycket mörkt och tätt 

med viss mognad. Fint balanserad doft av läder, mörka körsbär och en dos ek. Mycket 

bra karaktär, fylligt och relativt mogna tanniner. Fin fruktsyra och en elegant och lång 

avslutning. Balanserat, välgjort och väldigt gott! Mycket väl prisvärt, på gränsen till 

Fynd! 

409787  Marques de Casa Concha Etiqueta Negra 2017, 21,98€, 14,5%, 3 g/l, 

18p(++) 

Det här kommer från Maipo i Chile och är gjort på Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 

och Petit Verdot. Vinet har lagrats 16 månader på 60% nya och 40% årsgamla franska 

ekfat. Med så lång ekfatslagring på så stor andel nya fat har man stor tilltro till resultatet, 

vilket är riktigt bra! Mörk ung purpur med fina, varma, lite syltiga toner av svarta körsbär, 

mogna plommon, en dos läder och en lätt rostad ekton. Fylligt med ganska mjuka 

tanniner, ren frukt med bra syra och en lång och balanserad avslutning med mycket 

karaktär! Synnerligen Bordeauxlik till ett verkligt facilt pris, vilket gör den mycket väl 

prisvärt! Skall alltid dekanteras och kan lagras upp till 5 år!  

Röda viner - Shiraz 

477887  Nashwauk Shiraz 2014, 14,98€, 14,5%, 2 g/l, 17p(++) 

Detta första i raden av Shiraz/Syrahviner kommer från Gulf of St Vincent i McLaren 

Vale, Australien. Bara 14.400 flaskor var produktionen av detta vin som är ofiltrerat. Det 

erhöll guldmedalj vid McLaren Vale Wine Show 2017 för bästa 3 år gamla vin. Mörkt 

och tätt med en aning mognad. Doften är öppen och stilfull med toner av plommon, 

eukalyptus och en påse kryddor. Bra fruktstinnt anslag, fylligt med höga tanniner, 

balanserad frukt och en lång, sträv avslutning. Dekanteras alltid och kan lagras 3-8 år. 

Väl prisvärt! 

402767  Baron von Nemesis Shiraz 2017, 19,58€, 14,5%, 1 g/l, 18p(++) 

Från Barossa Valley, ävenså Australien, kommer den här. Relativt mörk och tät med 

aning mognad. Stor doft av svarta körsbär, mörk choklad och svartpeppar. Hög 

fruktsötma i anslaget. Varmt, kryddigt och väldigt tilltalande med balanserade tanniner 

och en lång stilren avslutning. Riktigt bra och väl prisvärt!  

485607  Lapostolle Cuvée Alexandre Syrah 2015, 22,89€, 15%, 4 g/l, 18p(+) 

Från San Jose de Apalta i Chile kommer ytterligare ett riktigt fint Shiraz vin. Mycket 

mörkt, tätt och ungt. Ung, lite kartig doft av kryddor, plommon och svarta körsbär. 



Ungdomligt anslag med fruktdrivna höga tanniner med mycket karaktär. Ung, tät och 

mullrande med en lång och sträv avslutning. Kommer att utvecklas i källarens mörka 

förvar under 5-10 år. Något verkligt fint för den som har tid och utrymme. Prisvärt. 

488977  Chapoutier Deschants Saint Joseph 2016, 26,90€, 13%, 15p(+?) 

Vi avslutar Shirazavdelningen med ett vin från dess vagga, Rhônedalen, och den 

utmärkta producenten M.Chapoutier. Det här kommer från distriktet Saint Joseph i den 

norra delen av dalen och har delvis mognat på ekfat i 12 till 15 månader. Det är ungt 

blårött med viss mognad. Hög doft av kanel, nejlika, choklad, kaffe och inslag av ek. Bra 

anslag med relativt hög fruktsötma och tannin. Svävar lite utan riktigt fokus och 

karaktär. Lättsam, men bra avslutning. Årgången 2016 anses allmänt bra, men gav 

viner med lägre alkohalt än normalt, vilket ger den lite veka beskrivningen. Knappt 

prisvärt så prova hellre några av de utomeuropeiska Shiraz vinerna! 

Röda viner - Italienska blandningar från USA 

455457  Casasmith Vino Rosso 2016, 15,90€, 13,5%, 2 g/l, 17p(++) 

Denna “Toscana blandning” av Cabernet Sauvignon och Sangiovese kommer från 

Washington State i USA. Vinet har lagrats 9 månader på fat av amerikansk ek, varav ¼ 

var nya. Resultatet är häpnadsväckande! Det är tätt, mörkt och ungt med lite mognad. 

Fin, ren doft av svarta vinbär, mörka körsbär och lite tjära, precis som i Toscana. 

Fräscht fruktigt med stadiga tanniner. Väldigt tillgängligt och trevligt med fin, fyllig 

karaktär och stilren, lång avslutning. Mycket väl prisvärt och passar till all fin italiensk 

mat och ost!  

400137  Sokol Blosser Evolution 2017, 19,98€, 13,5%, 5 g/l, 18p(++) 

En säregen blanding där Syrah (43%) kommer från Columbia Valley i Washington, 

Sangiovese (25%) från Cienega Valley i Kalifornien, Nero d’Avola (25%) från Tracy Hills 

i Kalifornien tillsammans med Pinot Noir (7%). Denna coktail är bra, väldigt bra! Mörkt, 

tätt och ungt blårött. Öppna spännande dofter av plommon, svarta vinbär, fikon och ekig 

vanilj. Angenämt fruktsöt i anslaget. Tätt och fylligt och tilltalande varmt. Mycket bra, väl 

prisvärt och färdigt av avnjuta! Ett vin av det mer spännande slaget!         

Tack Trolle för benägen och trevlig assistans vid provandet av alla dessa fina viner! 

En härlig, ljuvlig och vinrik sommar önskar vi er alla! Skål! 

Helsingfors i juli, 2019 

Kim Björkwall. 


