
Vintips till sommarens alla tillfällen 
 

Bubbel 
 

- Lindauer Rosé Brut NV (NZ) 13,99€ - Välgjort, smakrikt matbubbel som passar 
till det mesta, mingel och plockmat. Väl prisvärt. 16p(++). 
 

- Jaume Serra Cava Brut NV (Spanien) 9,39€ - Bra, väldigt prisvärd Cava som 
passar utmärkt till sommarens Mimosa, men också som den är som 
mingelbubbel. Finns även Organic Brut och Rosé! Mycket väl prisvärda! 12p(++) 

 
Vita / Rosé 

 
- Waka Sauvignon Blanc 2018 (NZ) 11,39€ - Mycket hög syra och koncentrerad 

frukt som passar till skaldjur och rätter med getost, t.ex i en somrig sallad! Fynd! 
14p(+++) 

 
- Atlantis Albariño 2018 (Spanien) 15,99€ - Mycket strukturerat och smakrikt vin 

från Galicien som passar till allehanda fisk och skaldjur. Prisvärt! 16p(+) 
 

- Cono Sur Bicicleta Reserva Riesling 2019 (Chile) 9,98€ - uppmärksammades 
nyligen i HS och är verkligen karaktärsfull och nyanserad. Fina rieslingtoner med 
hög syra. Mer frukt och värme än de från Tyskland, men mycket bra och väl 
prisvärd! Passar till Skaldjurssallad och som brygg- och bersåvin. 13p(++) 
 

- En annan prisvärd Riesling från Tyskland är Blitz Riesling 2019 från Dr. Pauly 
Bergweiler i Moseldalen. Hög, distinkt syra och mycket mineral är detta vin som 
passar mycket väl till grillad, eller stekt gös med citron och nypotatis! Ett Fynd för 
9,98€ och får 14p(+++)! 
 

- Casal Garcia Vinho Verde (Portugal) 8,99€ - Friskt, lätt pärlande vitt vin med låg 
alkoholhalt (9,5%). Drickes med fördel iskallt under ett blommande äppelträd! 
Prisvärt! 12p(+) Finns även som Rosé för samma pris och med samma alkohalt. 
Friska, fruktiga viner när solen skiner! Väl Prisvärt! 8,99€ och 13p(++) 
 

- Ett verkligt bra och fint förpackat rosévin är Réserve de Bonpas Rosé 2019 från 
Côtes-du-Rhône. Mustigt, fylligt och välgjort som klarar även grillat nötkött och 
milda ostar. Mycket väl prisvärt på gränsen till fynd! 11,98€ och 15p(+++) 
  

- Muros Antigos 2018 (Portugal) 12,40€ - Druvor Avesso, Loureiro och Alvarinho. 
Vingårdarna finns vid floden Minho i norra Portugal. Vinet har en smak av gröna 
päron, aprikos och citron med bra syra. Väl Prisvärt! 15p(++) Drick gärna med 
vitlöksstekta jätteräkor och vittvinspocherade Coquille St Jaques (kammusslor). 
Ljuvligt gott! 
 



Röda 
 

- Llai Llai Pinot Noir 2018 (Chile) 10,99€ - Ett lättare rödvin som passar till 
kyckling sallad och som buffet vin. Mycket väl prisvärt! 13p(++) 

- En aning fylligare och med mer struktur är Castillo de Molina Reserva Pinot 
Noir 2018. Utmärkt till grillad kyckling och grillad grisfile med folieinbakad lök, 
paprika, och zucchini. Väl prisvärt! 11,98€ och 14p(++) 
 

- Firman Bonpas (rosévinet ovan!) gör även ett bra rött! Likaledes vackert 
packetterat är deras Réserve de Bonpas Côtes-du-Rhône Rouge 2018 för 
12,98€. Ett mycket prisvärt GSM (Grenache/Syrah/Mourvédre) vin som 
visserligen hör till den lättare kategorin, men som är utmärkt till sommarens 
grillfester! 15p(++) 

 
- Ett annat mustigt och fylligt vin är det bekanta Pinha Ribeiro Santo Reserva 

2016 (Portugal) för 11,40€. Passar till grillad biff med bearnaise och till starkare 
ostar! Ett Fynd! 16p(+++)! 
 

- När ni vill ha ett lite lättare, men ett vin med mycket fryktsyra, välj då Villa 
Borghetti Valpolicella Classico 2018 från den välkända firman Pasqua i 
Verona. Passar utmärkt till tomatbaserade rätter som en Pasta Bolognese, eller 
en grillad biff med tomat och rödlök. Prisvärt för 12,98€ och får 14p(+) 

 
 
Tack till Ramón och Kristian för era fina tips! 
 

Trevlig, trygg och härlig sommar önskas er alla!  
Snart ses vi igen i Gillets nya lokaler! 
 
 
 
 
Kim i Helsingfors,.juni, 2020 


