Ökat intresse för exklusiva viner.
Vi har tittat närmare på Systembolagets försäljningstatistik för 2020 och där framkommer flera intressanta saker. Det finns
en mycket tydlig köptrend av viner i högre prisklasser vilket med högsta sannolikhet beror på minskat ätande på
restaurang. Systembolaget tror att denna trend kommer att hålla i sig, eftersom premiumiseringstrender inte går tillbaks till
tidigare läge så lätt.
Vi djupdyker ner i denna trend och tipsar om flera mer exklusiva viner.

Stadig ökning i alla högre prissegment
Om vi först tittar på de röda vinerna som står för 47% av den totala vinförsäljningen, räknat både i volym och värde, så är det en
mycket kraftigt ökad efterfrågan i de dyrare prissegmenten. Röda viner mellan 80-99 kr hade lika stor försäljning som föregående
år medan samtliga prissegment från 100 kr och uppåt har en tydlig ökning. Den högsta procentuella ökningen finner vi i
segmentet 300-449 kr som ökade 28,9% (i värde) och viner från 500 kr och uppåt som ökade med 23,1%.
De vita vinerna står för 32% av vinförsäljningen i volym och 27% av värdet, och även här finns en tydligt ökad efterfrågan på viner
i högre prissegment. Exempelvis så ökade vinerna mellan 200 och 399 kr med hela 39,5% (i värde) jämfört med tidigare år.

Samma utveckling på
dryckesauktionerna
Ett ständigt ökande intresse för exklusivare drycker visar sig även på
Systembolagets dryckesauktioner som arrangeras tillsammans med
auktionshuset Bukowskis åtta gånger per år. Sedan auktionerna startade 2004
har de årligen haft ett ökat antal utrop jämfört med tidigare år, men sedan 2017
har kurvan gått kraftigt uppåt. Då hade de 7093 utrop att jämföra med 4870 året
innan. Om vi tittar på förra året så uppnådde man hela 9823 utrop och ett
snittpris på 5823 kronor. Våren 2021 ser ut att bli 30-40% större än våren 2020.

Exklusivare vinflaskor kräver mera omsorg
Vi på folk o folk brinner för att uppmana folk att dricka mindre men bättre. Vi
hoppas att gemene man kommer att välja vin och dryck med mer omsorg även
efter pandemin. Däremot får det inte bli snobbigt, för det finns alltid tillfällen för
lite enklare viner.
Det krävs inte lika mycket tankeverksamhet om du ska inhandla ett bra vin till
såsen eller något läskande till balkonghänget. Men om du går upp några
hundralappar i prisklass tycker vi att vinerna förtjänar ytterligare lite omsorg. Att
faktiskt tänka till, och välja det bästa tillfället, sällskapet och givetvis maten.
Riktigt bra viner ska behandlas med respekt, precis som allt annat som är
tillverkat med själ och hjärta av skickliga hantverkare. Eller som Cornelis
Wreeswijk så väl uttryckte det i den sista versen av Grimasch om morgonen.
Stig upp ur sängen Ann-Katarin
och lyssna på något viktigt
Det finns ett särskilt slags ädelt vin
som man bör njuta försiktigt
För om man dricker det utan sans
förlorar det sin forna glans
och du får kvar en tomflaska
och bittra tårar och aska
Nu handlar förvisso denna vackra visa om lyckan, men vi tycker att man även
kan använda den direkta betydelsen om vinet. Här kommer några viner i lite
högre prisklasser som vi varmt rekommenderar.

Santedame Chianti Classico Organic
Systembolagsnummer: 50138

169,00 kr

Ett härligt vin från Chianti Classico i attraktiv stil. Så här tyckte
tidningen Munskänken:
14 poäng (+ /mer än prisvärt) Ganska lätt, örtig doft av
körsbär, mörk choklad, läder och ploppad sötmandel.
Balanserad, rund, tillgänglig smak med frisk fruktsyra och
lagom sandiga tanniner i en medelfyllig kropp med
harmoniskt avslut.

Quinta Vale D. Maria Vinha da Francisca
Systembolagsnummer: 51862

589,00 kr

Ett vin som till fullo visar den enorma potentialen för röda
viner i Dourodalen. Vinet har en mycket nyanserad och
intensiv doft med inslag av mörka frukter, pinjeträd, fat,
kryddor, tallbarr och kakao. Vinet är mycket intensivt och
nyanserat och i den långa smaken finner du både mörka
frukter, fat, kryddor, örter och kakao.

Xavier Vignon Arcane Le Pape 2010
Systembolagsnummer: 51710

999,00 kr

Ett härligt maffigt vin med mycket ovanlig fatlagring. Här finner
vi alla attribut du vill hitta i ett högklassigt vin från
Châteauneuf-du Pape. Här har man en mycket nyanserad
doft med inslag av svampskog, mörka frukter, kryddor, läder,
piptobak, hästsadel och lagerblad. Smaken är rik med
fantastisk intensitet och smakrikedom. I den långa smaken
finner du både mörka frukter, torkade blåbär, tobak, kryddor
och torkade örter.

Planeta Eruzione 1614 Bianco 2018
Systembolagsnummer: 70782

279,00 kr

Ett vitt vin från Etnas sluttningar som får smaklökarna att jubla.
Ett fantastiskt vin som även utvecklar sig under många års
lagring. Då kommer den 10 procentiga delen av riesling att
visa upp delar av sin mogna doftprofil, tillsammans med den
mycket intressanta druvan carricante.

Robert Weil Kiedrich Gräfenberg Riesling
Trocken
Systembolagsnummer: 51245

469,00 kr

Riesling, som kanske är världens främsta gröna druvsort, har
sitt ursprung i Rheingau och här har vi ett vin från en av de
absolut bästa producenterna och en av områdets bästa
vingårdar.
Vinet har en mycket nyanserad och intensiv doft med inslag
av gula päron, lätt rökig mineral, lime, gula stenfrukter och en
fläkt av honung. Smaken är torr och frisk med ypperlig balans,
intensitet, och komplexitet. I den långa och högklassiga
eftersmaken finner du stenfrukter, melon, gula päron, mineral
och en fläkt av honung och färska blommor.

Fler intressanta vinnyheter:

Xavier Arcane - vinserie från Rhône i limiterad upplaga.
Vinerna i Arcaneserien är fokuserade på en årgång, en druva eller terroir.
Egensinniga och taktfasta viner från ett av världens mest innovativa
vinvarumärken.

Läs mer

Ny prestigefull producent- Weingut Robert Weil.
Weingut Robert Weil är en av de främsta vinproducenterna i Rheingau och nu
lanseras fyra viner i beställningsortimentet.
Läs mer

Viña Leyda - svalodlade viner från Chile.
Nu lanserar vi fyra viner från en ett av Chiles mest intressanta
ursprungsområden: Valle de Leyda. Här har man visionen att producera Nya
världens bästa pinot noir-vin.
Läs mer

