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FRANSKA VINKOMPANIET
Domaine Jolivet i St Joseph – 
Norra Rhonedalen 
La Cuvée de Louis 2019
Blend på lika delar roussanne 
och marsanne. Härligt småfet 
med vit persika, gula plommon, 
söta kryddor och blommiga to-
ner. Smakar sommar och passar 
fint till ljust kött och vit fisk med 
gräddiga såser.

Saint-Joseph Cled de Sol 2019 
Hela 95 procent marsanne från 
gamla vinstockar, med sällskap 
av en liten andel roussanne. 
Spännande och fylligt med 
koncentrerade toner av has-
selnötter, gula plommon, vita 
blommor och mogen aprikos 
samt exotiska kryddor. Unikt 
och riktigt kul!  

Cuvée Louis Rouge 2019
Mycket läckert med snyggt 
tanningrepp och ståtliga syrah-
toner av viol, saftig plommon-
frukt, lagerblad, vilda örter och 

uppfriskande mineraler. Gott 
direkt och flera år framöver. 

L’Instinct Rouge 2018 
Frestande saftig frukt där plom-
mon, vildhallon och svartpep-
par fyller ut glaset. Ett vin med 
stor energi som är svår att värja 
sig ifrån. Lägg till fina tanniner, 
mineraler och detta blir farligt 
och fasligt gott. 

Clos de Mez Morgon 2015
Här var det 100 procent gamay 
och lika mycket drickglädje. 
Glöm allt vad Beaujolais Nou-
veau är – detta är en klass för sig. 
Morgon är en Cru-appellation 
som här bjussar på lätt rökighet, 
ceder,  smygande mognads-
toner och friska tanniner som 
lindas in av knapriga röda bär 
och fin fräschör.

CHAMPAGNE. Innan sem-
lan kommer Alla Hjärtans 
dag. Det måste också firas. 
Gärna med rosa bubblor. Är 
det äkta kärlek? Då duger en-
dast äkta champagne. Slå till 
på livfulla Charles Heidsieck 
Rosé Réserve (nr 77426, 569 
kr, ordervara). 

Andra intressanta vin-
butiker online är bland 
annat Tidblom Group, 
Caviste, danska Atom-
wine, La Culture, Kran, 
Pompette, Flaskposten, 
MWines, Vinlådan och 
tyska superiore.de. 

FETTISDAG. Snart är det 
semmeldags – på riktigt! Vad 
dricker man till en semla 
då? Jag föreslår en hederlig 
svensk punsch, sauternes 
eller kanske en tawny, det 
mogna portvinet. 

KärleksbubbelVinbutiker 
online

Dryck till semlan

WEBBEN. Två svenskägda nätbutiker med olika inriktningar

Vinfiske på nätet 
I dag ska vi titta närmare på två 
nätbutiker med lite olika inrikt-
ningar. Vad de har gemensamt är 
passionen för vinet och att de båda 
är svenskägda. 

Franska Vinkompaniet
Franska Vinkompaniet grundades 
för snart 10 år sedan av paret Peter 
och Kristina Hallgren som numera 
är bosatta i Frankrike. De tog klivet 
och vågade lämna en trygg anställ-
ning i Stockholm för att flytta ner 
permanent till semesterlägenhe-
ten i södra Frankrike. 

Här letar de upp både stora och 
mindre producenter i närområdet, 
framför allt från Provence, Lang-
uedoc-Roussillon och Rhône. Fo-
kus ligger på hantverksviner, där 
man värnar om miljön och naturen 
– inte trender. 

Franska Vinkompaniet betalar 
moms och skatt. För att hålla nere 
kostnaderna och även en bra pris-
bild, samlar man ihop alla ordrar 
och levererar till Sverige 7–8 gång-
er per år. 

Nästa leverans sker i mars med 

beställning innan 28 februari. Vid 
en order om 12 flaskor ingår frak-
ten, annars tillkommer en kostnad 
på 150 kronor. All leverans sker via 
Bring Express. 

Mer info finns på hemsidan: htt-
ps://butik.franskavinkompaniet.
com/page/leveransvillkor-swe.

Cape Wine Experience
Cape Wine Experience är ett spril-
lans nytt vinimportföretag, med 
inriktning Sydafrika. Producen-
terna är i regel små, med hållbar-
het samt miljöfokus som ledord. 
Bakom företaget hittar vi svenskan 
Ann-Sofie (Fia) och maken Brett 
Roth, som är född i Sydafrika.

Förra året skulle paret till Sveri-
ge på sommarsemester. På grund 
av pandemin blev de kvar här. För 
att stötta den utsatta vinnäringen 
köpte de enbart sydafrikanskt vin, 
men blev snabbt besvikna på Sys-
tembolagets utbud. 

– Sakta men säkert föddes idén 
att vi kanske skulle börja importera 
viner från Sydafrika och ge svensk-
ar en möjlighet till att uppleva 

vindistrikten i Sydafrika så som 
vi har gjort under många år.  Sagt 
och gjort, vi tog kontakt med några 
olika producenter i Sydafrika som 
vi tycker producerar fantastiska vi-
ner, med hjärta och en story bakom 
det de gör, berättar Fia. 

– Vårt första batch landade i Dan-
mark i december och kort därefter 
fick våra första kunder sina leve-
ranser. Vi har i vårt öppningser-
bjudande satt ihop en blandlåda, 
the Maiden Voyage, som är ett 
tvärsnitt av vår vinportfölj och som 
visar på bredden och kvalitén hos 

de vinproducenter som vi valt att 
jobba med, fortsätter Fia. 

Ordern läggs direkt på hemsidan 
och leveras till din dörr eller när-
maste utlämningsplats via Best.  
Leveransen kostar 199 kronor. Be-
talning sker också via hemsidan. 
Då lagret ligger i Danmark får man 
räkna med allt från 7 till 14 dagars 
leveranstid. 

Mer info finns på hemsidan: 
www.capewineexperience.com.

Sofia  Ander

Handlar du vin på nätet              får du flaskorna levererade, från exempelvis Frankrike, direkt hem till dörren eller till närmaste utlämningsställe.  FOTO: GUNNAR LUNDMARK/TT

Från finvin i Frankrike till småskaligt i Sydafrika. Samt en hel där emellan. Vinhandeln på nätet har vuxit 
enormt de senaste åren. Och den är fortfarande helt laglig, även om vårt monopol gör allt de kan för att 
motverka den. Vinhandeln Winefinder har blivit stämd vid flera tillfällen av Systembolaget, men än så 
länge har inte en slutgiltig dom fallit. 

CAPE WINE EXPERIENCE
Metzer Maritime Chenin Blanc 
2018
Läcker chenin med driv i syran, 
krämig rondör och öppna aromer av 
gröna och gula äpplen, gula plom-
mon och lätt rostade cashewnötter. 
Kyckling och halstrad lax blir perfekt 
till. 

Radford Dale Chardonnay 2017
Rostad nötmix, vit persika och 
perfekt integrerade fat. Expressiv 
och läcker chardonnay med otroligt 
balans och sans med endast 11,5 i 
alkoholhalt. Krämig fisksoppa, tack. 

Intellego Halagasha 2020
Sval och modern pinotage, fylld 
med vilda hallon, jordgubbar, mi-
neraler och kittlande syror. Gott på 
egen hand eller till charkbrickan. 

Radford Dale The Antidote  
Gamay Noir 2018
Flörtigt och kryddigt med jordgub-
bar, muskot och lagerblad. Ovanligt 
och kul vin på druvan gamay som 

har huvudrollen Beaujolais. Bra 
klunkar-vin. 
 
Sijnn Low Profile 2018
Spännande blend på syrah, touriga 
national, trincadeira, cabernet 
sauvignon och mourvedre. Livfullt, 
pepprigt och inbjudande med lite 
tobak, vilda skogsbär och örtkvistar. 
Viltkött kanske?

Keermont Merlot 2017
Mulligt och klassiskt med saftig 
plommonfrukt, viol, ett uns kakao 
och söta lockande tanniner. Till det 
mesta i köttväg, gärna en hederlig 
hamburgare. 

Aslina Umsasane 2018
Bordeauxblend från Ntsiki Biyela, en 
av landets få mörkhyade kvinnliga 
vinmakare. Kraftfullt och ännu ungt 
på cabernet sauvignon, cabernet 
franc och petit verdot. Cassis, 
tobak, peppar och lätt rökiga toner 
i glaset. Spara gärna något år, innan 
det korkas upp till entrecote. 

Provade viner

Fördelar och nackdelar med vin på nätet

Fördelar
•  Smidigt att beställa hemifrån, 

dygnet runt. 
•  Vinerna leveras till din dörr eller 

närmaste utlämningskontor. 
•  Spännande utbud som kanske 

inte finns på Systembolaget.
•  Ibland reas viner ut.
•  Ofta kan du köpa viner till bra 

paketpris.

Nackdelar 
•  Leveransen – här får man ha lite 

tålamod.
•  Köpkrav, ofta på minst sex 

flaskor.
•  Olika prisbilder, jämför de olika 

nätbutikerna mellan varandra.

Vinspalten specialSofias vin
REDAKTÖR: SOFIA ANDER
E-POST: SOFIA.ANDER@NWT.SE
TELEFON: 054–19 90 00

På vinresa via nätet
Böcker, mat, kläder, apoteksvaror, smink och hårvård. 
Allt går att beställa på nätet numera. Precis som vin. Idag 
får ni hänga med till Frankrike – via nätet alltså – och 
prova vin med Franska Vinkompaniet. När vi har bockat 
av det så fortsätter resan till Sydafrika där nystartade 
vinbutiken Cape Wine Experience korkar upp några 
goda viner åt oss. Du följer väl med? 


