
Månadens viner mars 2019
Vi börjar med ett Specialparti viner som alla vuxit på vuxit på vulkanisk jordmån.

Vita viner

546517 1112 Blanc de Noirs Trocken 2017, 10,00€, 12,5%, 14p(++)

Benämningen 1112 i namnet anger att Markgreven från Baden har ägt marken på
denna plats sedan år 1112. Det finns vidare belägg för att man odlat vin här redan
1399. Druvan är Spätburgunder (en kusin till Pinot Noir), men som i Champagne kallas
det vitt av rött, alltså ett vitt vin gjort på svarta druvor. Det är halmgult med en ren doft
av svartvinbärsblad samt toner av smultron och blodgrape. Fin fruktkoncentration och
syra som ger en fin helhet som passar väl till t.ex. en Caesarsallad med kyckling, eller
som ett Buffétvin. Mycket väl prisvärt, på gränsen till Fynd.

574597 Casa Silva Reserva Viognier 2018, 12,03€, 14%, 15p(++)

Från Calchagua Valley i Chile kommer detta mycket prisvärda vin. Casa Silva är
familjeägt sedan 5 generationer. Vinet, på den aromatiska druvan Viognier, är mycket
blekgult med en ren doft av päron och aprikos. Fint anslag med hög syra, hög
koncentration och hög alko som tillsammans gör ett häftigt intryck. Nästan lite för
mycket, men bara nästan. Ett kompakt vin som tål både fet fisk och lättare kötträtter
som kalv och kyckling. Definitivt ett matvin snarare än ett mysvin i TV soffan!

565437 Doña Paula Estate Sauvignon Blanc 2018, 12,98€, 12%, 13p(+)

Från Valle de Uco i Mendoza, Argentina kommer detta. Odlingarna ligger på 1200
meters höjd där förutsättningarna är fina. Färgen är blekt gult och doften typisk av både
krusbär och lime. Den mycket höga syran är genomgående dominerande varför detta
ganska enkla vin passar till räkfesten, eller stekt gös med citron. Prisvärt.

509837 Giesen Chardonnay 2017, 14,59€, 13%, 15p(+)

Detta, också fina vita vin, kommer från Hawkes Bay på Nya Zeeland och till 100% gjort
på Chardonnay. Ljust halmgult med en lätt smörigt ekig ton och inslag av citrus. Bra
anslag och syra. Fint fokuserad frukt och en ekig slutknorr. Ingen riktig höjdare, men
rent och snyggt och passar till både ugnsbakad lax och lättare kyklingrätter. Prisvärt!

590247 Lyrarakis Pirovolikes Vilana 2017, 14,98€, 14%, 16p(+)

Detta intressanta vin kommer från Grekland och är gjort på druvan Vilana från 30 år
gamla rankor. Det är en ny druva att lära känna, vid sidan om den vi tidigare provat,
Assyrtiko. Odlingarna ligger på fastlandet på 650 möh och är Ekologiskt och Veganskt
odlat. Det har fått mogna 6 veckor på 500 och 250 liter stora nya och använda ekfat.



Färgen är ljust halmgul och en intensiv, lätt oxiderad doft stiger ur glaset. Denna
försvinner snart och ersätts av dofter från mandel, kryddor och päronskal. Det är ett
mycket fylligt, koncentrerat och smakrikt matvin som kommer att passa väl till en
Kycklinggryta med svamp. Kanske inte allas ’cup of tea’, men absolut värt att prova!

546477 Château Carsin Cuvée du Chat Blanc 2017, 20,11€, 14%, 17p(+)

Åter ett intressant och säreget vitt vin. Denna gång från Bordeaux där den välkände
finske vinjournalisten Juha ”Pokku” Berglunds dotter Nea står för produktionen. Gården,
som ligger i Cadillac i östra Bordeaux, köpte familjen Berglund 1990. Från Château
Carsin har Alko tagit in deras enklare vita, röda, rosé samt ett Sauternes-liknande
efterrättsvin som Cadillac annars är mest känt för. Etiketten har bilden av den vita
vinkällarkatten Marie och druvan är den aromatiska, fruktiga och också ovanliga
Sauvignon Gris. Det är lätt halmgult, har en ren och fokuserad doft av päron och
mandelmassa. Fruktigt, bra syra, fylligt och med en angenäm restsötma gör det till ett
högklassigt mingel- och buffét vin. Riktigt bra och värt sitt pris!

Röda viner

437577 Santa Julia Collección Malbec 2018, 9,62€, 13,5%, 12p(++)

Ännu ett vin från Mendoza, Argentina och till ett mycket plånboksvänligt pris. Markerat
som Fair Trade och levereras i den nya lätta, transportvänliga glasflaskan. Gjort på
Malbec och en dos Syrah. Mörkt, ungt blålila i färgen och en doft av mogna körsbär och
mörk choklad. Bra anslag och koncentration med unga, lite kartiga tanniner och lite tunn
avslutning. Enkelt och lättsamt, men trevligt och passligt till tisdagens korvgryta och
därefter till TV soffan och en deckare. Väl prisvärt!

459937 Parés Baltà Mas Elena 2014, 14,99€, 14,5%, 14p(+)

I Penedès finns denna, sedan 1790,  familjeägda vingård som lagt ned mycket arbete
på att leverera ekologiskt hållbara viner. Detta röda, gjort på Cabernet Franc, Cabernet
Sauvignon och Merlot, är certifierat Biodynamiskt, Veganskt och Ekologiskt. (Jag
återkommer i senare artikel om denna trend inom vinindustrin.) Det har legat 8 månader
på franska ekfat från Allier. Systrarna Marta och Maria Elena är kvinnorna bakom detta,
därav namnet. Färgen är lätt purpurröd med viss mognad. Doften ungdomligt fräsch av
körsbär och en ton av ek. Helheten är dock lite enkel, spretig och ofokuserad varför
poängen stannar vid 14, men det är ett hållbart val till Bufféen!

468877 Dr. Becker Cuvée Regent Trocken 2016, 15,11€, 12,5%, 15p(+)

Detta vin är intressant, av många skäl, inte bara därför att det är biodynamiskt odlat.
Druvan heter Regent och är en helt ny variant som tagits fram av bröderna Becker i
Rheinhessen. Druvorna skördas för hand och lagras 12 månader på ekfat, varav 10%



är nya. Vinet är överraskande mörkt och tätt i färgen. Doften präglas av ek, mörka bär
och fikon. Fint, mjukt anslag med mogna fruktsyror och mjuka tanniner. Lite kort i
eftersmaken, men har karaktär och är verkligt spännande! Mår bra av att dekanteras
och passar till rätter på ljust kött, eller fågel. Prisvärt!

457407 Badel Korlat Syrah 2014, 20,12€, 14%, 17p(+)

Vinfirman Badel i Kroatien startade redan 1862 och området i Korlat på 104 ha inköptes
2004 och är planterat med 550.000 vinstockar. Vinerna från Korlat har erhållit ett antal
utmärkelser och har nu senast förärats en Guldmedalj av facktidningen Decanter 2018
för denna Syrah. Det har fått mogna på barriquer (225 l) av ek från både Kroatien,
Ungern, Frankrike och USA. Vinet är mörkt purpurrött med en begynnande mognad.
Doften är öppen med toner av svarta, mogna körsbär, mörk choklad, mocca och en ren
ekighet. Fylligt och moget i anslaget med balanserade tanniner och en elegant, fruktig
avslutning. Moget, trevligt, tillgängligt och prisvärt! Passar till allehanda ostar och
kötträtter.

6 röda viner från Piemonte

498397 Clavesana Dogliani 2017, 14,99€, 13,5%, 15p(+)

Druvan är Dolcetto som betyder ’den lilla söta’. Det är den näst mest odlade druvan
efter Barbera, men mer vanlig än Barolo- och Barbarescodruvan Nebbiolo. Färgen är
just ung purpur med en doft av röda körsbär och toner av kanelstång. Bra markerade
tanniner, hög frukt och en lång, sträv eftersmak. Vinet måste dekanteras 1 till 2 timmar
före severing och kan med fördel lagras något år. Blir fint till en köttgryta med svamp.
Prisvärd!

479377 Osvaldo Barberis Puncin 2017, 18,99€, 14,5%, 16p(+)

Puncin betyder på den lokala dialekten ’den högsta punkten av berget’ där Barberis
odlingar av Dolcetto druvan ligger. De är sedan år 2000 Ekologiskt klassade. Färgen är
ungt purpurröd med en ren fin doft av svarta körsbär med inslag av viol och ek. Bra
anslag med höga täta tanniner, fin koncentration och med en lång, intensiv eftersmak.
Som vinet ovan kan det också lagras och bör dekanteras! Prisvärd!

465917 Prunotto Bansella 2016, 19,98€, 14,5%, 18p(++)

Odlaren Prunotto hör till pionjärerna i Piemonte och vinerna klassas som Veganska,
även om det inte noteras på etiketten. Benämningen veganskt betyder i detta
sammanhang att man inte använt några produkter från djurriket i tillverkningen, t.ex.
äggvita för att klarna vinet före buteljering, samt att det odlas ekologiskt. Färgen är
vacker purpur med mognadstoner. Doften är härligt yppig med toner av fikonsylt, mogen
ek och chokladdoppade kaffebönor. Rent anslag med höga fruktsyror, fina balanserade



tanniner och tät fruktsötma med tryffeltoner. Lång, fruktig eftersmak och som passar till
t.ex. kalvrullader i gräddsås smaksatt med svart tryffel, potatispuré och fikongelé.
Provningens bästa och mycket väl prisvärt!

454967 Roberto Sarotto Barbaresco Riserva 2013, 23,09€, 14%, 17p(+)

Roberto Sarotto Estates vingårdar upptar 90 ha och vinet till denna barbaresco kommer
från en 6 ha stor vingård nära staden Langhe i Piemonte. Som många viner gjorda på
Nebbiolo druvan är det ljust purpurrött med tydliga mognadstoner. Doftar söt lakrits, viol
och körsbärssylt. Den höga fruktsyran är också karaktäristiskt för Nebbiolo och
Barbaresco. Tanninerna är allerstädes närvarande, men mjuka och tillgängliga. Vinet är
i balans, men tål ännu många år i källaren och mår alltid bäst av att dekanteras.
Prisvärt!

Helsingfors i februari, 2019

Kim Björkwall.


