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Kommentarer till Cabernet Sauvignon-provningen 
 

Ett stort tack till Zigge Freijs som informerade oss om mognadskurvor, gamla 

viner på Châteaux Margaux, klarning med äggvitor! 

 

 

Bordeauxblandningen: 

 Cabernet Sauvignon ”Kungen” blandas med: 

 Merlot – Drottningen – Korint, fruktkaka och blåbär, men även svarta  

vinbär, körsbär, mynta, tobak och laktris. 

 Cabernet Franc – Kammarjungfrun – Hallon, Gräsighet, Svarta  

vinbärsblad. 

 Malbec – Drängen – Djup. Blåsvart färg, violdoft, plommonsmak, fet, rik 

frukt och mjuka tanniner. 

 Petit Verdot – Gycklaren – endast några få procent, rik, tät färg och  

struktur med fin violdoft. 

 

Vad smakar och luktar Cabernet Sauvignon? 

 Unga viner: Svarta vinbär 

 Plommon, mynta 

 Cederträ, nyvässad blyertspenna 

 Mogna viner: Mörk choklad, stall 

 Tobak, cigarrlåda 

 Rostat kaffe 
 

 

 

Efter provningen spisades en köttbit och en välsmakande dessert. 
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1. 89320 2013 Casa Lapostolle, Cuvée Alexandre, Colchagua 

 
Alkoholhalt 14,5 % 

Producent Lapostolle 

Leverantör Carovin AB 

 

Zigges beskrivning: 

85% ekologiskt odlad cab blandad med Carmenère, Merlot, Syrah, och Cab 

Franc. 

 Mycket fruktigt vin med stor, inbjudande doft av svarta vinbär, 

mjuka tanniner och rostade ekfat, inslag av plommon, björnbär, 

mocka och mörk choklad. 

 

 

Producentens beskrivning: 

DRUVSORT:  Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc 

 Ekologiskt odlade druvor 

URSPRUNG:  Valle de Colchagua, Rapel, Chile 

FÄRG: Mörk tät röd. 

DOFT: Mäktig doft med rik mörk bärfrukt och elegant rostad fatton, inslag 

av svarta vinbär och plommon, friska örter, mörk choklad och ek. 

SMAK: Fyllig, kraftfull, eldig och västrukturerad smak med koncentrerad, 

mogen mörk bärfrukt, frisk syra, silkiga men påtagliga tanniner och elegant 

fatkaraktär, inslag av mörk choklad och kaffe. Ytterst välgjort vin med stilfull och något stram 

europeisk touch som läckert balanserar den yppiga Colchaguafrukten. 

PASSAR TILL: Smakrika rätter av lamm och nöt och även vilt. 

TILLVERKNING & LAGRING: Druvorna sorteras på långa band både före och efter av-

stjälkningen. Kallmacerering med skalkontakt vid 10°C i 5 dagar, varefter musten får jäsa på 

rostfria ståltankar (med naturlig jäst) vid 26-28°C i 12 dagar. Efter jäsningen får vinet mace-

rera i ytterligare 2 veckor och lagras sedan 10 månader på franska barriquer (32% nya och 1 

år gamla, och 68% 2 år gamla). 
 

 

  

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/casa-lapostolle-8932001
http://www.chileviner.com/Casa%20Lapostolle/Casa%20Lapostolle.htm
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2. 74646 2012 Beringer Knights Valley, Sonoma  
(mer än prisvärt i Allt om Vin, näst bästa vinet enl omröstning) 

 
 

Alkoholhalt 14,5 % 

Färg Tät, mörk, blåröd färg. 

Doft Nyanserad, mycket fruktig doft  

med fatkaraktär, inslag av  

svarta vinbär, mintchoklad,  

kaffe, plommon, vanilj och gräs. 

Råvaror Cabernet sauvignon 

Sockerhalt <3 g/l 

Producent Beringer 

Leverantör Treasury Wine Estates Sweden AB 

Hållbarhet Kan lagras. 

Provning 2015-08-27 

Förslutning Naturkork 
 

 

  

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/beringer-7464601
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3. 2064   2012 21 Gables, Stellenbosch 
(Fick flest röster enligt vår ovetenskapliga omröstning) 

 
Alkoholhalt 14 % 

Färg Tät, mörk, blåröd färg. 

Doft Mycket fruktig, nyanserad doft med rostad fatkaraktär,  

inslag av svarta vinbär, kaffe, plommon, tobak, lakrits och örter. 

Råvaror Cabernet Sauvignon Sockerhalt <3 g/l 

Producent Spier Wines Pty Ltd 

Om Producenten: Spier är en mycket gammal egendom med anor från 1692.  

Förutom vineri har man också ett hotell i anslutning till egendomen. 

Leverantör Vinia Sweden AB 

Hållbarhet Kan lagras. 

Tillv./Vinifiering: Jäsningen skedde i öppna jäskar av ek med skalkontakt i totalt 27 

dagar. 

Lagring Vinet lagrades i två år och två månader på nya ekfat av fransk ek. 

Skörd Druvor från sluttningar på Helderberg plockades för hand  

och sorterades efter avstjälkning. 

Odlingsområde: Stellenbosch är ett mycket gammalt vindistrikt med planteringar kända sedan  

andra halvan av 1600-talet. Det finns en mängd olika klimat inom distriktet och 

man gör därför en mängd olika stilar av vin från många skilda druvsorter. Stel-

lenbosch är också centrum för all utbildning och forskning kring vin i Sydafrika. 

Jordmån Granitjord.  Provning 2015-06-23 

Förslutning Naturkork 

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/21-gables-206401
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4. 70785 2011 Château Bernadotte, Bordeaux 
 

 
 

Alkoholhalt 13 % 

Leverantör Vinum Veritas Wine Agency AB 

Förslutning Naturkork 

 

CarlJan: 

Stil Elegant, komplext och välgjort. 

Druvsorter Cabernet Sauvignon 52 %, Merlot 43 %,Cabernet Franc 3 %,  

Petit Verdot 2 % 

Lagring 12-18 mån på mestadels nya franska ekfat 

Passar till:  Servera vinet vid cirka 16-18 grader till rätter av vilt. Gärna en älg-

stek med gräddsås, hasselbackspotatis och svartvinbärsgelé.  Passar även till en 

vällagrad svensk hårdost. 

 

Vinet är mycket lagringsbart och passar efter några år på flaska till en klassisk 

slottstek. 

 

Beskrivning:  Château Bernadotte är beläget i appellationen Haut-Médoc, nära 

staden Pauillac i Bordeaux. Som Ni säkert redan vet var egendomen en gång i 

familjen Bernadottes ägo.  År 1973 återuppstod domänen genom paret Gunhild 

och Kurt Eklunds enträgna arbete. Denna familj sålde egendomen till den le-

gendariska vinpersonligheten Madame Elaine de Lenquesaing från Château Pichon Longue-

ville Comtesse de Lalande. Madames skickliga vinmakare lyfte vinet ytterligare några snäpp. 

Efter tio år övergick slottet i champagnehuset Louis Roederers ägo under ledning av Frédéric 

Rouzaud. Idag ägs egendomen av King Power Group, Hong Kong. 

 

Namnet Bernadotte kommer från Germaine Bernadotte som år 1615 gifte sig med Jouandou 

du Pouey, vars son Jean behöll moderns familjenamn. Ättlingen i fjärde generationen identifi-

erar vi svenskar som marskalken Jean Baptiste Bernadotte, född i Pau. Livet slutade denna 

krigsveteran som Kung Karl XIV Johan av Sverige, år 1844 i Stockholm. 
  

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/chateau-bernadotte-7078501
http://www.carljansvinklubb.se/chacircteau_bernadotte/chacircteau_bernadotte_2011/
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5. 71709 2010 Tenuta Belguardo, Toskana IGT 
(Kom på tredje plats enligt vår ovetenskapliga omröstning) 

Alkoholhalt 14 % 

Producent Marchesi Mazzei 

Leverantör The WineAgency Sweden AB 

Förslutning Naturkork 

 

Zigges beskrivning: 

 Fylligt, smakrikt vin med koncentrerad fruktighet, rostad fatkaraktär. 

 Inslag av mörka körsbär, svarta vinbär, lakrits, choklad, kaffe och salvia. 

 Lång, nyanserad eftersmak 

 

Made with Cabernet Sauvignon and a small percentage of Cabernet Franc grapes, this power-

ful and elegant wine is the most important "Cru" of the Estate, the maximum expression of its 

native exceptional "terroir". 

 

Appellation: Maremma Toscana IGT 

Winery location: Loc. Montebottigli - Commune of Grosseto 

Grape varieties: 90% Cabernet Sauvignon, 10% Cabernet Franc 

Alcohol: 14,15% vol.  Total acidity: 6,20‰ 

Vineyards location: 70-130 masl Soil: Mainly Sandstone 

Vineyards age: 13 years 

Training system: Spur cordon-training 

Nr. of vines per hectare: 6,600 

Harvest: Hand picked from Oct. 6th (Cab.Sauvignon),  

September 15th ( Cabernet Franc) 

Fermentation temperature: 28 - 30° C 

Period of maceration: 16 days 

Aging: 18 months in small french oak barrels (70% new) 

Production: 14,000 bottles  First vintage: 2000 

Aging potential: Over 20 years  

Key descriptors: Full and seductive body, dark spice flavors, enveloping and long taste 

Food pairing: Aged cold cuts, steaks, mildly spicy foods, middle aged cheeses 

 

SCORES 

James Suckling - 95 pts - Top 100 New-Release Italian Wines! 

Robert Parker - 92 pts;  Vinous - 93 pts 

http://www.systembolaget.se/dryck/roda-viner/tenuta-belguardo-7170901

