Av Per Bill

Swedish Brand 20 år

För drygt 20 år sedan såg Swedish Brand dagens ljus när man lanserade champagnehuset Deutz på
den svenska marknaden. Bakom företaget stod inte någon av dryckesbranschens höjdare utan en
varumärkesintresserad företagare med fokus på sportprylar i allmänhet och tennis och
golfutrustning i synnerhet.

Det där med champagne och vin började som ett sidospår, men är numera ”core business” för

Mårten Boreson och hans team. Dunlop och Slazenger i all ära, men nu ligger Champagne Deutz och
Nyetimber närmare Mårtens hjärta.

Mårten Boreson på besök hos Swedish Brands första kund, PA&Co.

Mårten Boreson kommer från en familj där

En annan tydlig idé hos
Mårten har varit att hitta
tydliga regioner från vilka
man valt ut en eller ett par
bra representanter till sin
portfölj.

mat och dryck alltid varit viktigt och besök på
olika restauranger sågs som utbildande
familjemys. Kanske var det därför som
Mårten redan tidigt bestämde sig för att fokus
för Swedish Brand skulle vara att sälja vin till
bra restauranger där mat och vin skulle bli en
helhet större än de ingående delarna.
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Dina Viners arkiv har många spår av

Det roliga med Mårten är att han då och då

Swedish Brand de senaste dryga 20 åren. De
första åren är det Deutz som ensamt glittrar
för oss i arkivet. Redan på Dina Viners lista
över 2001 års 100 bästa viner fanns två viner
med från Swedish Brand. På 18:e plats finns
1995 Amour de Deutz och på 71:a plats 1990
Cuvée William Deutz. Det är två viner som jag
faktiskt provat relativt nyligen och som
fortfarande är fantastiska.

visar upp något nytt som man inte var beredd
på. För drygt tio år sedan var det viner från
Wölffer Estate på Long Island som jag
motvilligt provade och imponerades av, för
drygt fem år sedan var det vin från England
och producenten Nyetimber som han
överraskade mig med. För ett par år sedan
var det provning av toppvinerna från Graci på
Etnas högsta höjder som fick mitt hjärta att
slå några extraslag.

Året därpå träffar jag Mårten på ”Franska

Dina Viners syn på Swedish Brand är att

Vindagen 2002” och får prova igenom hans
franska vinproducenter. Jag imponeras av
Domaine Jean Dauvissat från Chablis,
Domaine Josmeyer från Alsace och Roc de
Cambes från Francois Mitjavile i Bordeaux..
Tre mycket bra producenter.

Mårten steg för steg gjort precis det han
förutsatt sig att göra. Han har byggt upp en fin
portfölj av vinproducenter som förser
Swedish Brand med vin till många av Sveriges
bästa restauranger. En liten del av
försäljningen sker också via Systembolaget,
vilket vi som konsumenter och vinnördar
tackar för.

Idag är det bara Swedish Brand som gäller

för Mårten. Successivt har han och hans team
byggt upp en solid portfölj av producenter
från de regioner Mårten tycker är spännande
och väldefinierade.

På Dina Viners Grand Cru-ranking återfinns

flera av Swedish Brands producenter. Andra
är mycket nära att komma med i Grand Crurankingen och får benämningen Premier Cru.
Dessutom finns det några producenter som
jag ännu inte provat fem viner från. Nedan
listas de producenter som har kvalat in på vår
Grand Cru-ranking:

Grand Cru-rankade producenter
Champagne Deutz
Château Le Tertre Rôteboeuf
Roc de Cambes
Nyetimber
Graci
Fattoria La Massa
Josmeyer
Domaine des Creisses
Albert Ponnelle
Jean et Sébastien Dauvissat

Grand Cru Third Growths
Grand Cru Third Growths
Grand Cru Fourth Growths.
Grand Cru Fifth Growth
Grand Cru Fourth Growths.
Grand Cru Fourth Growths
Grand Cru Fifth Growth
Grand Cru Fifth Growth
Grand Cru Fifth Growth.
Grand Cru Fifth Growth.

Lått oss nu lämna statistiken och ta oss an viner och producenter. Vi börjar i England, som gått från
att vara en vit fläck på vinkartan till ett bra vinproducerande land.
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England
Nyetimber
Nyetimber är en av pionjärerna inom engelskt
mousserande vin och egendomen har tagit
brittiska viner till en helt ny nivå. De första
vingårdarna planterades så sent som 1988.
Nyetimber äger 170 hektar vingårdar i de
bästa lägena i West Sussex och Hampshire.
Chardonnay, Pinot Noir och Pinot Meunier
har planterats i åtta olika lägen som alla har
samma kalkrika jordmån som i Champagne.
Chefsvinmakare sedan 2006 är Cherie Spriggs
och hon är definitivt en av
framgångsfaktorerna hos denna pionjär. För
första gången i Dina Viners historia har vi
hittat en producent från England som kvalar
in i vårt Grand Cru system. Ranking Grand
Cru Fifth Growth. (AFBR 92.2 points)

2013 Blanc de Blancs
Storbritannien England Nyetimber
93 poäng
En ung, fräsch champagne med klingande ren
frukt, härlig balans, läcker syra och inslag av
grapefrukt, pomelo, honungspomelo, lime, våt
sten, krita och mineraler. Drick 20-23.
99414 2013 Tillington
Storbritannien England Nyetimber
1149 kr 93 poäng (=)
Ett djupt, rikt och fylligt mousserande vin
med solmogen frukt, bra balans, bra
koncentration, bra syra, läcker struktur och
inslag av grapefrukt, pomelo, lime, våt sten,
sälta, citrusskal och mineraler. Drick 19-28.

Frankrike
Champagne Deutz
Champagnehuset Deutz i den klassiska byn
Aÿ är, som namnet antyder, av tyskt
ursprung. Huset grundades 1838 och har de
senaste årtiondena drivits av André Lallier.
1993 köptes aktiemajoriteten av
champagnehuset Louis Roederer. Vinerna är
mycket trevliga och eleganta med fräsch
frukt, härlig syra och fina mineraltoner. Den
årliga produktionen uppgår till cirka 1,5
miljoner flaskor per år varav 40 % från egna
vingårdar. Övriga druvor köps in från ett
tjugotal långtidskontrakterade odlare. Grand
Cru Third Growths. (AFBR 97.6 points)
7487 NV Brut Classic
449 kr 92 poäng (++)
En ung, fräsch champagne med torr, elegant
frukt, bra balans, bra syra och inslag av
grapefrukt, pomelo, äpple, bröd, sälta, våt
sten, blommor och mineraler. En cuvée på
lika delar av de tre druvorna Chardonnay,
Pinot Noir och Pinot Meunier. Bas 2016.

96018 NV Classic Cuvee
Storbritannien Nyetimber
429 kr 91 poäng (+)
Ett ungt, friskt mousserande vin med torr,
elegant frukt, bra balans, bra syra och inslag
av grapefrukt, pomelo, lingon, äpple, våt sten,
sälta och mineraler.
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Josmeyer
Josmeyer är biodynamiskt sedan 2004, men
vin har man gjort sedan 1864. Företaget är
familjeägt och man äger drygt 28 hektar
vingårdar och arrenderar ytterligare 15
hektar på långtidskontrakt. Vineriet och
vingårdarna ligger kring Wintzenheim, nära
Colmar i franska Alsace. Produktionen ligger
kring 200 000 buteljer per år och ett
normalår gör man cirka 25 olika cuvéer. 2010
och 2007 Riesling Hengst Grand Cru är två av
vinerna som givit Josmeyer sin fina ranking.
Grand Cru Fifth Growth (AFBR 92.4 points)

92308 2014 Deutz Blanc de Blancs
Frankrike Champagne Champagne Deutz
759 kr 94 poäng (++)
Ung bouquet med fräsch frukt, citrus och
mineraler. Smaken är ung, fräsch och fruktig
med ren, elegant frukt, härlig balans, läcker
syra och inslag av grapefrukt, pomelo, lime,
honungspomelo, våt sten, krita och mineraler.
En ung, fräsch champagne med ren, syrlig
frukt, bra struktur och ung, återhållen
eftersmak. Drick 20-34.
92083 2010 Amour de Deutz
Frankrike Champagne Deutz
1699 kr 95 poäng (++)
Ung, fräsch bouquet med attraktiva
citrustoner, sockerkaka, blommor och
mineraler. Smaken är ung, fräsch och fruktig
med elegant, krämig frukt, härlig balans, fin
syra och inslag av grapefrukt, vita päron,
honungspomelo, pomelo, äpple, sockerkaka,
våt sten, blommor, krita och mineraler. En
ung, fräsch champagne med generös, silkig
frukt och lång, elegant eftersmak. Drick 2030.

2018 Pinot Gris
189 kr 90 poäng (++)
Ett ungt, friskt vin med solmogen frukt, bra
balans, bra syra och inslag av persikor, äpple,
passionsfrukt, blommor, kryddor och
mineraler. Drick 20-28.
2018 Riesling
179 kr 91 poäng (++!)
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av grapefrukt,
persikor, äpple, våt sten, sälta och mineraler.
Drick 20-28.
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2014 Riesling les Pierrets
320 kr 92 poäng (++)
Ett djupt, rikt och fylligt vin med fet,
solmogen frukt, bra balans, bra syra och
inslag av persikor, äpple, passionsfrukt, bröd,
våt sten, blommor och mineraler. Drick 20-29.

R/PI 2018 Le Versant
169 kr 90 poäng (++)
Ett ungt, friskt vin med solmogen frukt, bra
balans, bra syra och inslag av körsbär,
plommon, hallon, mandariner, mörk choklad,
kryddor och fat. En cuvée på Merlot och
Cabernet Franc. Drick 20-28.
92222 2014 l’Aurage
406 kr 92 poäng (+)
Ett runt, rikt och bussigt vin med silkig,
solmogen frukt, söta bär, bra balans, bra syra
och inslag av plommon, hallon, ljus choklad,
mineraler och fat. En cuvée på 70% Merlot
och 30% Cabernet Franc. Vingården som
ligger i Côte de Castillon ägs av François
Mitjaviles son Louis.

Familjen Francois Mitjavile
Familjen Francois Mitjavile har många järn i
elden, men allt började med de sex hektar
vingårdar som 1978 slog vinvärlden med
häpnad när Tertre Roteboeuf föddes. Francois
Mitjavile är fortfarande aktiv i familjens olika
vinprojekt, men nu är det andra generationen
som har det dagliga ansvaret. Sonen Louis
”Loulou” Mitjavile har ansvaret för l’Aurage
och Le Versant medan dottern Nina
tillsammans med sin far sköter om Château
Tertre Roteboeuf, Château Tertre de la
Mouleyre, Domaine de Cambes och Roc de
Cambes. Loulou Mitjavile gör därutöver vin
med sin kusin i Languedoc-Roussillon.
Oavsett om det är en flaska Les Brunes från
Languedoc-Roussillon eller en flaska Roc de
Cambes finns det många spår som leder
tillbaka till de sex hektaren kalkrika
vingårdar som utgör Château Tertre
Roteboeuf och dess grundare Francois
Mitjavile. Ranking av oss Château Le Tertre
Rôteboeuf Grand Cru Third Growths och Roc
de Cambes Grand Cru Fourth Growths.

2013 Domaine de Cambes
90 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av svarta vinbär,
mörka plommon, kaffe, mörk choklad, ceder
och fat. Drick 20-28.
2011 Domaine de Cambes
91 poäng
Ett runt, rikt och bussigt vin med solmogen
frukt, söta bär, bra balans och inslag av
plommon, hallon, cassis, vit choklad,
blommor, mineraler och fat.
95288 2016 Roc de Cambes
847 kr 94 poäng (++)
Ung bouquet med mörka bär, kaffe, mineraler
och fat. Smaken är djup, rik och fyllig med tät,
solmogen frukt, söta bär, bra balans, bra syra
och inslag av svarta vinbär, mörka plommon,
kaffe, mullbär, violer, chokladmousse,
blommor, mineraler och fat. Ett djupt, rikt och
fylligt vin med modern, aromatisk frukt, bra
struktur och rik, generös och lång eftersmak.
Drick 20-36.
2011 Château Tertre Roteboeuf
93 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med tät,
solmogen frukt, bra koncentration, bra syra,
begynnande mognad och inslag av plommon,
hallon, cassis, violer, mullbär, ljus choklad,
blåbär, mineraler och fat. Drick 20-31.
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Domaine des Creisses

Albert Ponnelle

Domaine des Creisses ligger i LanguedocRoussillon utanför staden Pézenas. Philippe
Chesnelong driver egendomen sedan 1998 och
till sin hjälp har han kusinen Loulou Mitjavile.
Gården består av 15 hektar vinodlingar. Dina
Viners ranking: Grand Cru Fifth Growth

1870 grundade Pierre-Lazare Ponnelle sitt
familjevineri i Beaune. Idag är det Pierre
Ponnelle som driver egendomen. Grunden är
de egna vingårdarna från Côte de Beaune på
by- eller Premier Cru-nivå. Dessutom köper
man från andra odlare in druvor, juice eller
ungt vin som förfinas i familjens källare.
Vingårdarna sköts naturligt och inga
traktorer kommer in i vingårdarna. Ranking:
Grand Cru Fifth Growth.

2018 Les Creisses
93 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med tät, solmogen
frukt, härlig balans, läcker syra och inslag av
björnbär, vildhallon, cassis, bigarråer, blommor,
choklad, mineraler och fat. Drick 20-28.

2018 Bourgogne Chardonnay
91 poäng
Ett ungt, friskt vin med solmogen frukt, bra
balans, bra syra och inslag av päron, persikor,
passionsfrukt, blommor och mineraler. Drick
20-23.

2017 Les Brunes
94 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med tät, solmogen
frukt, bra balans, bra syra och inslag av svarta
vinbär, mörka plommon, jordgubbar, mineraler
och fat. Drick 20-32.

2018 Bourgogne Pinot Noir
91 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av körsbär,
vildhallon, bigarråer, blommor, mineraler och
fat. Drick 20-28.
2016 Les Cabottes Gevrey-Chambertin
93 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med tät,
solmogen frukt, söta bär, bra balans, bra syra
och inslag av mullbär, vildhallon, bigarråer,
blommor, vit choklad, blommor, mineraler
och fat. Drick 20-31.
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2016 Puligny Montrachet
93 poäng
Ett ungt, friskt vin med klingande ren frukt,
bra balans, bra syra och inslag av vita päron,
grapefrukt, pomelo, honungspomelo, lime, våt
sten, sälta, mineraler och fat. Drick 20-26.

David Moret
David Moret är en liten negociant som
fokuserat på att göra riktigt bra vita viner
från Bourgogne. Efter en utbildning i oenologi
jobbade han i flera år som säljare av
vintillverkningsutrustning och lärde den
vägen känna många producenter i Bourgogne.
När han år 2000 började sin egen
vintillverkning hade han många vänner i
området som gärna sålde lite druvor till
honom. Steg för steg har han ökat sitt
sortiment av viner, men fokus är fortfarande
Meursault, Puligny Montrachet och
Chassagne-Montrachet. För få viner provade
för ranking.

2016 Meursault Les Narvaux
93 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med fet,
solmogen frukt, bra balans, bra syra och
inslag av päron, persikor, passionsfrukt,
äpple, våt sten, sälta, blommor, bröd,
mineraler och fat. Drick 20-26.

Jean et Sébastien Dauvissat
I klassiska Chablis hittar vi Jean et Sébastien
Dauvissat. Jeans son Sébastien Dauvissat
förvaltar idag egendomen, som har varit i
familjens ägo sedan 1899. Egendomen
omfattar mindre än 10 hektar vingårdar och
produktionen är cirka 50 000 buteljer per år.
Vingårdarna ligger på nordväst-sluttningar
med karaktäristisk "argilo-calcair"-jordmån.
Jäsning och lagring för Chablis-vinerna sker i
tankar av rostfritt stål, medan Premier och
Gran Cru-vinerna lagras helt eller delvis på
gamla ekfat. Dina Viners ranking: Grand Cru
Fifth Growth.
2017 Chablis Saint-Pierre
91 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av grapefrukt,
päron, pomelo, lime, våt sten, sälta och
mineraler. Drick 20-27.

2017 Rully
90 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med fet,
solmogen frukt, bra balans, bra syra och
inslag av päron, persikor, äpple,
passionsfrukt, citrus, mineraler och fat. Drick
20-22.

2014 Chablis Premier Cru Montmains
93 poäng
Ett runt, rikt och bussigt vin med fet,
solmogen frukt, bra balans, bra syra och
inslag av grapefrukt, päron, persikor, våt sten,
sälta, blommor, krita och mineraler. Drick 1929.

2017 Chassagne-Montrachet Vieilles
Vignes
92 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med fet,
solmogen frukt, bra balans, bra koncentration
och inslag av gråpäron, grapefrukt, persikor,
päron, passionsfrukt, äpple, våt sten, flinta,
mineraler och fat. Drick 20-27.
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Jérémie Huchet
Muscadet är ett område i Loire där det görs
stora mängder rent, friskt och elegant vitt vin
som är både billigt och funkar bra med ostron
från närliggande odlingar. Det finns också i
dagsläget elva cru-lägen i området, från vilka
man kan göra riktigt läckra viner. Sedan 2005
har vinmakarna Jérémie Huchet och Jérémie
Mourat ett samarbete – Les Bêtes Curieuses –
för att utforska den distinkta terroir som
präglar de olika cru-lägena i Muscadet.
Monnières Saint Fiacre karakteriseras av sin
gnejs och Château-Thébaud av leriga
grusjordar på granitgrund. Lägg därtill lågt
skördeuttagen från minst femtioåriga
vinstockar, ekologisk odling och den långa
lagringen sur lie (minst 18 månader) i
cementtankar, så börjar det låta mycket
spännande. Jérémie Huchet är också
vinmakaren bakom Clos les Montys, en
klassisk Muscadet Sèvre et Maine sur lie. För
få viner provade för ranking.

2014 Chablis Vaillons Premier Cru
92 poäng
Ett runt, rikt och bussigt vin med solmogen
frukt, bra balans, bra syra och inslag av päron,
persikor, äpple, passionsfrukt, våt sten, sälta,
blommor och mineraler. Drick 19-24.
2014 Chablis Grand Cru les Preuses
94 poäng
Ett runt, rikt och bussigt vin med silkig,
solmogen frukt, bra balans, bra syra och
inslag av vita persikor, äpple, litchi, vita
päron, våt sten, blommor och mineraler. Drick
19-29.

Domaine Gueguen
Familjen Gueguen har sitt säte i den lilla byn
Préhy, bara 7 km sydväst om staden Chablis.
Starten av Domaine Cèline & Frédéric
Gueguen var i januari 2013 när flera kända
vinodlare lovat sälja viner till det nya vineriet.
Céline Gueguen Brocard hade 15 års
erfarenhet på pappas vineri att falla tillbaka
på och Frédéric har jobbat på både Domaine
Durup och Domaine Brocard. För få viner
provade för ranking.

2017 Muscadet
89 poäng
Ett ungt, friskt vin med torr, elegant frukt, bra
balans, bra syra och inslag av grapefrukt,
pomelo, lime, våt sten, ostronskal och
mineraler.
2013 Muscadet Château Thébaud
91 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med fet,
solmogen frukt, bra balans, läcker syra och
inslag av grapefrukt, persikor, äpple, våt sten,
blommor och mineraler.

2019 Chablis
90 poäng
Ett runt, rikt och bussigt vin med fet,
solmogen frukt, bra balans och inslag av
persikor, äpple, päron, passionsfrukt,
blommor, värme och mineraler. Drick 20-24.

Domaine Franck Millet
Domain Franck Millet är en egendom i
Sancerre på 22 hektar vingårdar med lerjord
med inslag av kalksten. När bröderna Millet
ärvde egendomen och inte kunde enas om
ambitionerna delades helt sonika marken och
Franck fick vingårdslägena med de äldsta
rankorna. Därför kan han idag producera
Sancerre "Vielles Vignes" på de gamla
vinstockarna. Dina Viners ranking: Premier
Cru.
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2018 Sancerre
Domaine Franck Millet
91 poäng
Ett ungt, friskt vin med torr, elegant frukt, bra
balans, bra syra och inslag av körsbär,
tranbär, granatäpple, te, våt sten, blommor,
sälta, mineraler och fat. Drick 20-28.

2017 Côtes du Rhône
89 poäng
Ett runt, rikt och bussigt vin med modern,
aromatisk frukt, söta bär, bra balans och
inslag av hallon, nypon, bigarråer, björnbär,
blommor och mineraler.

2019 Sancerre Blanc
165 kr 91 poäng
Ett ungt, friskt vin med solmogen frukt, bra
balans, bra syra och inslag av grapefrukt,
persikor, äpple, krusbär, pomelo, blommor
och mineraler. Drick 20-24.

2016 Vacqueras
91 poäng
Ett ungt, friskt vin med silkig, solmogen frukt,
söta bär, bra balans och inslag av plommon,
hallon, bigarråer, nypon, ljus choklad,
blommor, mint, mineraler och fat. Drick 2026.
2017 Châteauneuf-du-Pape
93 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av hallon,
bigarråer, nypon, ljus choklad, blommor och
mineraler. Drick 20-27.

Olivier Ravoire
Ravoire & Fils grundades 1987 av Roger och
Francine Ravoire. 2004 började även sonen
Olivier arbeta på familjeföretaget, som köper
druvor av lokala, välbekanta odlare och
förädlar druvorna till rika, områdestypiska
viner. Dina Viners ranking: Premier Cru med
bra läge för Grand Cru-status.

2015 Crozes-Hermitage
91 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med tät,
solmogen frukt, söta bär, bra balans och
inslag av björnbär, hallon, bigarråer, nypon,
choklad, blommor, mineraler och fat. Drick
20-30.
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2014 Côte-Rôtie
91 poäng
Ett torrt, friskt vin med torr, mörkröd frukt,
bra balans, bra syra och inslag av björnbär,
moreller, lakrits, svartpeppar, kryddor och
fat. Drick 20-29.

Övriga franska viner
2017 Chinon
Domaine Dozon
89 poäng
Ett ungt, friskt vin med ung, fräsch frukt, bra
energi och inslag av körsbär, cassis, violer,
blommor, mineraler och fat.
2019 Flora & Fauna Blanco
87 poäng
Ett ungt, friskt vin med ren, fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av grapefrukt,
äpple, citrus, sälta och mineraler.

2018 Barbera
89 poäng
Ett ungt, friskt vin med ren, fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av körsbär,
tranbär, granatäpple, te, blommor, mineraler
och fat.

2019 Flora & fauna
95 kr 87 poäng (++)
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av körsbär, hallon,
bigarråer, blommor, mineraler och vanilj.

2018 Langhe
91 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av körsbär,
tranbär, hallon, granatäpple, earl grey,
blommor, mineraler och fat. Drick 20-28.

Italien

2015 Barolo Chiabot Tanasio
93 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans och inslag av körsbär, tranbär, hallon,
bigarråer, blommor, mineraler och fat. Drick
20-35.

Sobrero
Azienda Vitivinicola Francesco Sobrero
grundades 1940 av Francesco Sobrero, far till
nuvarande ägarna Settimo och Pierfranco
Sobrero. Egendomen ligger i klassiska
Castiglione Falletto i Baroloområdet och
består av 16 hektar vingårdar. Huset gör
också en elegant Moscato d'Asti som säljs på
Systembolaget. Ranking: Premier Cru.
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2017 Etna Rosso
91 poäng
Ett ungt, friskt vin med solmogen frukt, söta
bär, bra balans, bra syra och inslag av
körsbär, hallon, tranbär, bigarråer, vulkanisk
jord, blommor och mineraler. Drick 20-27.

Graci
Alberto Graci, bördig från Sicilien, gjorde
karriär i Milanos bankvärld, men längtade
hem till sin ö och vulkanen Etna där familjens
vinegendom ligger. 2004 gjorde han sina
första egna viner från de fem hektar
vingårdar familjen hade planterat på Etnas
norrsluttningar vid Passopisciaro. Idag har
vingårdarna utökats och består av 18 hektar
planterade på 600 till 1000 meters höjd.
Kombinationen vulkanisk jordmån, hög höjd
och de för området specifika druvsorterna
Nerello Mascalese och Nerello Cappuccio har
blivit ett vinnande koncept. Hos Graci är
vinstockarna delvis oympade och förutom
Etna Bianco och Etna Rosso kan de även
erbjuda viner från tre olika crus: Arcurìa,
Feudo di Mezzo och Barbabecchi. Graci är en
av Siciliens bästa vinproducenter och är av
oss klassad som Grand Cru Fourth Growths.

2016 Etna Rosso
90 poäng
Ett ungt, friskt vin med kryddig frukt, bra
balans, bra syra och inslag av körsbär,
tranbär, hallon, röd citrus, vulkanisk jord,
kryddor och mineraler. Drick 20-26.
2016 Arcurìa
93 poäng
Ett ungt, friskt vin med kryddig frukt, bra
balans, bra syra och inslag av körsbär,
tranbär, granatäpple, te, vulkanisk jord,
kryddor och fat. Drick 20-31.
2015 Arcurìa
92 poäng
Ett runt, rikt och bussigt vin med solmogen
frukt, söta bär, bra balans, bra syra och inslag
av körsbär, hallon, tranbär, granatäpple, te,
blommor och mineraler. Drick 20-30.
2016 Feudo di Mezzo
92 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med bred,
solmogen frukt, söta bär, bra balans, bra syra
och inslag av körsbär, hallon, bigarråer, ljus
choklad, blommor och mineraler. Drick 20-31.
2015 Feudo di Mezzo
91 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med tät,
solmogen frukt, bra balans, bra syra och
inslag av svarta vinbär, plommon, cassis,
violer, choklad, kryddor och fat. En cuvée på
95% Nerello Mascalese och 5% Nerello
Capuccio. Drick 19-30.

2018 Etna Bianco
92 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av grapefrukt,
honungspomelo, våt sten, flinta, sälta och
mineraler. Drick 20-23.
2017 Etna Bianco
91 poäng
Ett runt, rikt och bussigt vin med solmogen
frukt, bra balans, bra syra och inslag av
persikor, äpple, päron, våt sten, blommor och
mineraler. Drick 20-22.
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2015 Sopra il Pozzo
95 poäng
Smaken är ung, fräsch och fruktig med
klingande ren frukt, härlig balans, läcker syra
och inslag av körsbär, tranbär, granatäpple,
earl grey, bigarråer, blommor, mineraler och
fat. Ett ungt, friskt vin med klingande ren
frukt, läcker struktur och lång, elegant
eftersmak. Sopra il Pozzo är utvalda
vinstockar i vingården Arcurìa på cirka 700
meters höjd. Drick 20-35.
2014 Barbabecchi
94 poäng
Ung bouquet med fräsch frukt, röda bär,
mandariner, vulkanisk jord och mineraler.
Smaken är ung, fräsch och fruktig med
klingande ren frukt, härlig balans, läcker syra
och inslag av körsbär, tranbär, granatäpple,
te, våt sten, blommor, mandariner, mineraler
och fat. Ett ungt, friskt vin med klingande ren
frukt, bra struktur och ung, återhållen
eftersmak från en vingård 1000 meter över
havet. Drick 19-34.

2016 La Massa
92 poäng
Ett ungt, friskt vin med mörkröd frukt, bra
balans, bra syra och inslag av körsbär,
tranbär, plommon, blommor, mineraler och
fat. Drick 20-26.
2015 La Massa
92 poäng
Ett ungt, friskt vin med solmogen frukt, söta
bär, bra balans, bra syra och inslag av svarta
vinbär, cassis, blåbär, violer, mineraler och
fat. Drick 20-25.

Fattoria La Massa
La Massa är ett litet kvalitetsvineri vackert
beläget i Panzanos sluttning Conca d’Oro.
Vineriets ägare är Giampaolo Motta en
modern, kvalitetsproducent som på ganska
kort tid tagit La Massa till ett av Chiantis
bästa och mest intressanta vinerier. Idag äger
man 27 hektar vingårdar på sluttningen på
cirka 360 meters höjd. Husets prestigevin är
Giorgio Primo, ett världsklassvin med
klassiska Bordeauxdruvor, med stor struktur
och potential för lång lagring. Carla 6 är
husets nya spännande vin gjort på
Sangiovese. Även husets tredjevin La Massa
måste provas för sin fantastiska prisvärdhet. I
mitt tycke är La Massa en av Chianti Classicoområdets fem bästa producenter. Ranking av
oss: Grand Cru Fourth Growths.

2014 Carla 6
92 poäng
Ett torrt, friskt vin med solmogen frukt, bra
balans, bra syra och inslag av svarta vinbär,
mörka plommon, kaffe, mörk choklad,
rosmarin, kryddor, ceder och fat. Drick 20-29.
2013 Giorgio Primo
97 poäng
Ung bouquet med mörk frukt, ceder och fat.
Smaken är ung, fräsch och fruktig med
klingande ren frukt, härlig balans, bra energi
och inslag av körsbär, vildhallon, cassis,
granatäpple, earl grey, mullbär, violer,
blyerts, mineraler och fat. Ett djupt, rikt och
fylligt vin med klingande ren frukt, bra energi,
läcker struktur och ung, återhållen eftersmak.
Drick 20-33.

39

Podere Giodo

2013 Brunello di Montalcino
95 poäng
Ung bouquet med mörka bär, ceder, te och fat.
Smaken är ung, fräsch och fruktig med ren,
solmogen frukt, bra balans, bra syra och
inslag av körsbär, hallon, bigarråer, mullbär,
violer, blommor, mineraler och fat. Ett djupt,
rikt och fylligt vin med komplex frukt, bra
energi och ung, elegant eftersmak. Drick 2033.

Carlo Ferrini är utan tvekan en av Italiens
bästa och mest eftertraktade vinmakare.
Huvuddelen av hans arbete är och har varit
som konsult åt den italienska vinvärldens
stora stjärnor som San Leonardo, Fonterutoli,
Brancaia, Brolio och Poliziano och kanske är
det därför man sällan hör talas om hans egna
lilla vinprojekt Podere Giodo i Montalcino.
2010 förvärvade han en hektar mark på cirka
950 meters höjd på Etna, där de 90-åriga
Nerello Mascalese-stockarna (prephylloxera)
ofta ger fantastisk frukt. Vinerna är
fantastiska och jag ser fram emot att prova
några fler så att jag kan ranka egendomarna.
För få viner provade, men vilken fantastisk
kvalitet!

Cantine Astroni
I fyra generationer har familjen Varchetta
producerat vin i Kampanien. År 1999
startades Cantine Astroni. Egendomen är
belägen mellan Neapel och Pozzuoli. Fullt
fokus ägnas de för trakten typiska
druvsorterna Falanghina och Piedirosso, inte
sällan från oympade vinstockar. Vingårdarna
ligger på Vesuvius sluttningar strax väster om
Neapel, så här kan vi prata om vulkanisk jord.
För få viner provade för rankning, men oj,
vilka spännande viner!
2018 Crateri Bianco
92 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, fin fethet och inslag av persikor, äpple,
passionsfrukt, litchi, blommor och mineraler.
Drick 20-28.
92221 2015 Strione
Italien Kampanien Cantine Astroni
320 kr 93 poäng (++)
Ett ungt, friskt vin med solmogen frukt, bra
balans, bra syra och inslag av persikor, äpple,
passionsfrukt, blommor och mineraler. Drick
20-25.

2016 Alberelli di Giodo
92 poäng
Ett ungt, friskt vin från Etna med ren,
solmogen frukt, bra balans, bra syra och
inslag av körsbär, hallon, cassis, bigarråer,
vingummin, mineraler och fat. Drick 20-31.

2013 Strione
93 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med fet,
aromatisk frukt, bra balans, bra syra och
inslag av persikor, äpple, passionsfrukt,
blommor, mineraler och fat. Drick 20-23.

2016 Giodo
93 poäng
Ett ungt, friskt vin med torr, komplex frukt,
bra balans, bra syra och inslag av körsbär,
tranbär, lingon, våt sten, mineraler och fat.
Drick 20-26.
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Lagar de Costa
Familjen Costa har producerat vin i tre
generationer i Rías Baixas i Galicien. Fokus
ligger som väntat på druvan Albariño.
Familjens fem hektar ligger precis vid
Atlanten och består av lersand och
granitjordar. För få viner provade för
rankning.

2018 Lacryma Christi del Vesuvio rosso
90 poäng
Ett runt, rikt och bussigt vin med solmogen
frukt, söta bär, bra balans och inslag av
körsbär, plommon, vulkanisk jord, röd citrus,
kryddor och fat. Drick 19-28.

Italien övriga viner
2018 Rosso di Montalcino
Tenuta di Sesta
144 kr 90 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av körsbär,
tranbär, granatäpple, te, blommor, mineraler
och fat. Drick 20-28.
2018 Verdiccio Classico
Andrea Felici
89 poäng
Ett ungt, friskt vin med torr, elegant frukt, bra
balans, bra syra och inslag av päron, persikor,
äpple, passionsfrukt, blommor och mineraler.

Spanien
Trossos del Priorat

2019 Lagar de Costa
91 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av grapefrukt,
pomelo, äpple, lime och mineraler. Drick 2024.

Trossos del Priorat är en 23 hektar stor
familjeägd egendom som består av åtta
trossos (vingårdslotter). Grenache, Cabernet
Sauvignon, Syrah, Grenache Blanc och
Macabeu odlas med ekologiska principer. För
få viner provade för ranking.

2015 Calabobos
91 poäng
Ett runt, rikt och bussigt vin med solmogen
frukt, söta bär, bra balans och inslag av
persikor, aprikoser, passionsfrukt,
lyktfrukter, blommor och mineraler. Drick 2022.

2018 90 minutes
90 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av körsbär,
tranbär, hallon, ljus choklad, grädde,
blommor och mineraler.
2018 Lllum d’Alba
155 kr 89 poäng
Ett runt, rikt och bussigt vin med fet,
solmogen frukt, bra balans, bra syra, antydan
till mognad och inslag av persikor, äpple,
passionsfrukt, blommor, mineraler och fat.
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Tyskland
Georg Müller Stiftung

2017 Sauvignon Blanc
88 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans och inslag av grapefrukt, pomelo,
äpple, blommor, mineraler och fat.

År 1882 grundas Georg Müller och år 1910
tar man ytterligare ett kliv på kvalitetsstegen
och blir medlem i VDP-föreningen. Tre år
senare donerar Georg Müller hela vingården
till byn Hattenheim, som omvandlade gåvan
till Georg Müller Stiftung. Sedan 2003 tillhör
vingården Peter Winter som tillsammans med
sin familj och sitt team har stora planer för
sina viner. För få viner provade för rankning.

2017 Chardonnay
88 poäng
Ett ungt, friskt vin med solmogen frukt, bra
balans och inslag av persikor, päron,
passionsfrukt, blommor, mineraler och fat.

2018 Edition PW Spätburgunder
90 poäng
Ett runt, rikt och bussigt vin med solmogen
frukt, söta bär, bra balans och inslag av
plommon, hallon, smultron, balsamvinäger,
mineraler och fat. Drick 20-28.

2017 Merlot
Cannonball
90 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med solmogen
frukt, söta bär, bra balans och inslag av
plommon, hallon, cassis, choklad, mint,
kryddor och fat. Drick 20-27.

2019 Riesling Trocken
91 poäng
Ett ungt, friskt vin med torr, elegant frukt, bra
balans, bra syra och inslag av grapefrukt,
pomelo, lime, våt sten, krita och mineraler.

2017 Cabernet Sauvignon
Cannonball
89 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med solmogen
frukt, söta bär, bra balans och inslag av svarta
vinbär, cassis, björnbär, cassis, kryddor och
fat.

USA
Cannonball Wine Company

Kaliforniska Cannonball Wine Company
grundades år 2006 med målet att göra det
bästa Cabernet Sauvignon-vinet på
marknaden under 20 dollar. Det gick bra och
2010 utökade man portföljen av viner med en
Chardonnay, en Merlot och en Sauvignon
Blanc. För få viner provade för rankning.
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Österrike

Wölffer Estate Vineyard

Allram

Wölffers viner produceras i Sagaponack, en
föga känd vinby mellan Bridge Hampton och
East Hampton ute på Long Island i New York.
Egendomen har 55 hektar vingårdar.
Klassiska lerjordar och närheten till Atlanten
ger eleganta viner som kan misstas för
Bordeaux-viner. Det mesta som produceras
säljs i New York med omnejd, så det här
vinerna har många vinexperter aldrig provat.
Dina Viners ranking: Premier Cru.

År 1992 tog Michaela Haas-Allram över
föräldrarnas vinegendom och har sedan dess
skött och utvecklat vingården tillsammans
med sin man Erich Haas. Weingut Allrams
fokus ligger på terroirtypiska, ekologiska
druvor från sina speciella mikroklimatet i
Kamptal. Likt de flesta i området odlar man
Grüner Veltliner och Riesling, men i
vingårdarna finns även Grauburgunder, St.
Laurent och Blauer Zweigelt. Dina Viners
ranking: Premier Cru.

2016 Cabernet Franc
USA Long Island Wölfer Estate
88 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av körsbär,
plommon, hallon, balsamvinäger, röd citrus,
kryddor och fat.

2019 Strass Grüner Veltliner
90 poäng
Ett ungt, friskt vin med torr, elegant frukt, bra
balans, bra syra och inslag av grapefrukt,
pomelo, lime, våt sten, sälta, blommor och
mineraler. Drick 20-26.

2018 Chardonnay
USA Long Island Wölfer Estate
88 poäng
Ett runt, rikt och bussigt vin med solmogen
frukt, bra balans, bra syra och inslag av päron,
persikor, passionsfrukt, våt sten, blommor,
mineraler och fat.

2019 Strass Riesling
90 poäng
Ett ungt, friskt vin med solmogen frukt, bra
balans, bra syra och inslag av grapefrukt,
pomelo, lime, våt sten, sälta, och mineraler.
Drick 20-29.
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2018 Riesling Heiligerstein
91 poäng
Ett ungt, friskt vin med fräsch frukt, bra
balans, bra syra och inslag av grapefrukt,
persikor, nektariner, våt sten, blommor, krita
och mineraler. Drick 20-28.

2013 Gaisberg 1.ÖTW
89 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med fet,
aromatisk frukt, tydlig fruktsötma och inslag
av persikor, aprikoser, passionsfrukt, honung
och mineraler.

2016 Grauburgunder
92 poäng
Ett djupt, rikt och fylligt vin med fet,
solmogen frukt, bra balans, bra syra och
inslag av persikor, äpple, passionsfrukt,
honung, våt sten, vete, sälta och mineraler.
Drick 20-26.
2014 Gaisberg 1.ÖTW
91 poäng
Ett ungt, friskt vin med klingande ren frukt,
bra balans, bra syra och inslag av grapefrukt,
pomelo, lime, våt sten, sälta och mineraler.
Drick 20-24.
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