Vinjournalisternas favoriter - viner som fått fina betyg.
Här har vi plockat ut ett urval av viner som vi själva brinner för och som också fått ypperliga omdömen i pressen.

Följ en journalist som har samma smak som du själv
Vinjournalisters ris och ros har stor påverkan på många människors konsumtionsmönster. Men som alla recensioner oavsett
inriktning gäller det att hitta och följa en journalist som har liknande smak som du själv. Här presenterar vi några produkter som
fått mycket goda omdömen av flera journalister, så det är väl värt att prova dessa produkter och bilda sig en egen uppfattning.

Champagne som ger njutning både nu och i framtiden
Bara de bästa åren väljer Laurent-Perrier att lansera en årgångschampagne och 2008 är en av de bästa årgångarna. Enligt
många den bästa sedan 1996. Druvorna kommer från 10 olika Grand Cru gårdar. Vinet lagras efter den andra jäsningen på
flaskan minst 8 år med sin jästfällning.
I Augusti 2020 presenterar Andreas Grube i Expressen vinet som:
Ett av årets 10 bästa viner.
I allt om Vin Nr 1 2020 kan man läsa följande:
Fynd! Bra klipp i syran, men också krämigt avrundad med nyanser av gula äpplen och croissant. Lång välbalanserad finish. Och
det är bara ett urval av omdömen. Det är svårt att inte falla pladask för smaken och karaktären i denna årgångschampagne.
Balansen i vinet är strålande och i den nyansrika smaken förnimmer man både mineral, rostat bröd, citron, persika, gul melon och
en fläkt av apelsin. Vinet har en intensitet, kvalitet och friskhet som även gör det till ett ypperligt lagringsvin.

Laurent-Perrier Brut Millésimé 2008
Systembolagsnummer: 75308

599,00 kr

Vår rekommendation är att köpa mer än en flaska för att
kunna följa vinets utveckling. Avnjut en flaska i närtid och låt
sedan vinet visa upp sina behag i takt med tiden. Varför inte
spara några flaskor till 2027 då Laurent- Perrier lanserar
ytterligare en exceptionell årgång? Att då kunna jämföra
2008 med 2018 känns som ett tillfälle att verkligen se fram
emot.

En Riesling i absolut världsklass
Kanske är detta vårt mest hyllade vin under året, med en fyndstämpel från flera olika journalister och publikationer.
I tidningen Livets Goda får vinet hela 93 poäng och i tidningen Munskänken med Vinjournalen Nr 1, 2020 kan man läsa följande:
Bland de vita hittar vi månadens bästa vin - 2015 Riesling Altenberg de Bergheim från Gustave Lorentz - med sin generösa,
druvtypiska doft av mogna aprikoser, honung och cykelaffär. Detta är en stor riesling till fyndpris och njutes med fördel nu istället
för efter många år i vinkällaren. Gustave Lorentz fortsätter att imponera!
Vinet är producerat av 100% ekologiska Rieslingdruvor odlade i den del av Grand Cru-klassificerade vingården Altenberg de
Bergheim som ägs av Gustave Lorentz. Denna Grand Cru-vingård ligger precis utanför den medeltida staden Bergheim på
Grasbergs branta sydsluttning, 220 till 330 meter över havet. Druvorna till detta vin kommer från vinstockar som är 30-50 år gamla
som ger en oslagbar koncentration och intensitet till vinet.

Gustave Lorentz Riesling Grand Cru Altenberg
de Bergheim Vieilles Vignes, EKO
Systembolagsnummer: 74064

319,00 kr

Vinet har en rik, komplex och nyanserad doft av citrusfrukter,
solmogna aprikoser, mineral och cykelverkstad. Mycket
välbalanserad torr smak med generös fruktighet, stor
intensitet och påtaglig mineralitet. Lång och komplex
eftersmak.
Vinet har kvalificerat sig från beställningssortimentet och finns
nu i lager i 9 av Systembolagets butiker.

Välgjord och nyanserad Chablis
Domaine des Malandes, som grundades 1973, gör viner med strålande mineralkänsla och ren snygg frukt under ledning av den
begåvade vinmakaren Guénolé Bretenaudeau.
I Allt om Vin 9/2020 kom vinet välförtjänt med på listorna: Fina Fynd, Bäst på beställning, Andreas Grubes 20 favoriter.
I publikationen Dina Viner Professional Edition, september 2020, skriver Per Bill följande:
91 poäng (++!) Ett ungt, friskt vin med klingande ren frukt, härlig balans, läcker syra och inslag av grapefrukt, vita persikor, vita
päron, litchi, honungspomelo, krita, blommor och mineraler. Drick 2020-2026.

Domaine des Malandes Chablis, 750ml
Systembolagsnummer: 72861

189,00 kr

Skaldjur av alla dess former är bästa vän med denna Chablis,
liksom vit fisk - både pocherad och halstrad. Men även getoch fårostar och lagrade svenska hårdostar som Präst- och
Västerbottensost är mycket lyckade kombinationer.

Ett rött vin i total balans
Ett vin som är gjort på gamla stockar av Grenache Noir kan bli mycket intressant och i detta vin finns det ingenting som gör en
besviken. Smaken är mjuk och elegant med fin balans och smaklängd. Som i många av Katie Jones viner finns det en
svåruppnåelig kombination av både kraft och elegans.
Ett vin som hyllats av många skribenter. Bland annat ger Dina viner omdömet 90 poäng ++! (som betyder ett riktigt fynd)
och Munskänken med Vinjournalen, Augusti 2020, ger den 13,5 poäng (+).

Domaine Jones Grenache Noir Vielles Vignes
Systembolagsnummer: 71066

149,00 kr

Doften är stor och nyanserad med inslag av mogna
jordgubbar, mörka mullbär, färska örter och en fläkt av
kryddor. Smaken är mjuk och elegant med fin balans och
smaklängd.

Traditionell Rioja som ger mersmak
Den nuvarande årgången som pryder Systembolagets hyllor är 2009. Generellt är det en mycket god årgång i Rioja och det är
ingen tvekan om att Faustino mycket väl förvaltat de fullmogna druvorna.
Vinet har fått höga poäng i många internationella tester. Den var med i tidningen Decanter (januari 2020) där man utsåg de bästa
vinerna 2019. Faustino tog då plats 35 av världens alla viner och fick 93 poäng av 100 möjliga.
Väl värt att nämnas är även 92 poäng på James Suckling.com och en guldmedalj i Rioja Masters 2019 (tidningen The Drinks
Business).
Om vi tittar på våra svenska omdömen finns det även där en rik källa att ösa ur. I Svenska Dagbladet 29 maj 2020 får den en sexa
på tärningen och Livets Goda, Maj 2020 skriver följande:
92 poäng, Ett vin som närmar sig elva års ålder men fortfarande har ett ungdomligt färgskimmer ger en viss indikation om vad
man kan förvänta sig här. Och mycket riktigt, Gran Reservan är ännu ungdomlig i sin framtoning även om det börjar smyga sig på
vissa mognadstecken som tobak, läder och kräftsmör (urtypisk för mer klassisk Rioja) men även lite jordiga nyanser som gifter sig
fint med svarta vinbären och körsbären. Lite örtblommighet i form av lavendel, mörk choklad och vanilj på det ger en rätt finstämd
bouquet som lovar gott. Och smaken gör oss inte besvikna utan tvärtom så är det ett oerhört vitalt vin med pigg frukt, bra spänst i
tanninerna och skärpt syra. Så pass att vi faktiskt ger det lite tid att utvecklas och sätta sig i glaset vilket skapar fin harmoni.
Avslutar fräscht och skönt kryddigt. Ett vin som överlevererar sett till prislappen och som dessutom har stoppning för många år
ytterligare. Bara att bocka och buga för denna gentleman som fått 28 månader i franska och amerikanska fat

Faustino I Gran Reserva 2009
Systembolagsnummer: 2678

189,00 kr

Vi kan inte annat än att hålla med recensenterna.

Spännande druva med stor personlighet
Nocera är en druvsort som har sitt ursprung på Sicilien. Det är en anrik druva som var den dominerade i Marmertinum-vinerna
som hyllades av romarna redan under 200-talet före Kristus. Idag för den en mer tynande tillvaro och det finns bara drygt 30
hektar kvar. Men kanske är det på väg en ny renässans då Planeta från och med 2015 producerar en ren Nocera.
Vinet lovordas i Allt om Vin 9-2020 och Sofia Ander skriver följande i Dryckeslistan:
Planeta har gått från klarhet till klarhet. Från att jobba lite mer internationellt till lite mer småskaligt och framför allt lokalt. De äger
idag flera vingårdar utspridda på Sicilien. Druvan nocera, som är en inhemsk förmåga, kommer från La Baronia, Planetas minsta
vineri. Det ligger i Capo Milazzo, en halvö omringat av havet. Detta går jag igång på! 100 procent nocera som för mig smakar helt
eget med slånbär, kråkbär, exotiska skogsbär, massvis med garrigue och havssalt. Vinet biter till i eftersmaken och inbjuder till
nya, stora klunkar.

Planeta Nocera
Systembolagsnummer: 75878

195,00 kr

Planetas vinmakare Patricia Tóth hyllar druvans Noceras
kvalitet och tror att den kommer få en viktig roll på ön i
framtiden.

Ett heligt vin som är ett riktigt fynd
Det finns många historier om hur vinet Vin Santo fick sitt namn. En säger att en munk på 1300-talet brukade dela ut vinet till sjuka
människor i tron att det hade läkande och mirakulösa egenskaper. Därför var vinet heligt (santo). En annan legend säger att vinet
fått sitt namn då det "blir som det blir": det är inte människan som gör vinet utan gud.
Druvorna till detta vin kommer från vingården il Gretola i Chianti Classico på 150-450 meters höjd, och efter selektiv handskörd
torkas druvorna i speciella lagerhus med naturlig ventilering fram till början av december. De bästa klasarna väljs ut efter
torkningen och pressas försiktigt. Sedan sker en långsam jäsning i fat av fransk ek. Vinet lagras därefter i små ekfat under tre år
utan påfyllning av faten och sedan ytterligare på flaskan.
I början av året fick vinet en fyndstämpel både i tidningarna Allt om Vin och Allt om Mat.

Ruffino Serelle Vin Santo del Chianti DOC
Systembolagsnummer: 8119

159,00 kr

Ruffino Serelle Vin Santo har en angenäm doft med inslag av
apelsinskal, knäck, chokladkola, torkade frukter, nötter och
kanel. I smaken märks söta toner av torkad aprikos, russin,
nötter och chokladkola i samspel med vanilj och en liten
aromatisk kryddighet. Vinet är nyansrikt och smaken sitter
kvar länge i munnen.

Se också

Vad är kvalitet gällande dryck?
folk o folk ger dig tipsen hur man bäst bedömer kvalitet i vin och sprit.
Läs mer

Ny fräsch Pinot Blanc från Alsace.
Nu lanserar vi ett nytt välgjort vin från Gustave Lorentz i Systembolagets
beställningssortiment.
Läs mer

Lansering av storartad kalifornisk Cabernet i liten
upplaga.
Nu lanseras 120 flaskor av Robert Mondavi Cabernet Sauvignon Reserve 2015
som en tillfällig exklusiv lansering på Systembolaget.
Läs mer

