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Vid den senaste omgången av provningar för Systembolagets månatliga lanseringar så hade vi 

även tillfälle att prova nya viner från två nätvinhandlare: Cape Wine Experience och 

Provence-Specialisten. Anledningen var förstås att Systembolaget för närvarande inte klarar 

av att hålla de sedvanliga provningarna för journalister i tillräckligt sanitärt säkra 

förhållanden, så ”nyhetssläppen” arrangeras nu i privat regim. (Hur en så stor och 

”kompetent” organisation som Systembolaget inte klarar av att arrangera dessa provningar 

idag är ett mysterium.) 

Vi tycker det var ett utmärkt tillfälle att prova viner från nätvinhandlare. Vi skulle gärna ge 

mer utrymme åt nätvinhandlarna, om vi bara hade tillfällen att prova deras viner. Det är allt 

för mycket fokus på det relativt begränsade monopolsortimentet (som ofta fokuserar på 

volymmärken). Nätvinhandlarna är ett riktigt spännande tillskott i vinvärlden. 

Så här nedan får du kommentarer på nio nätvinhandlarviner. Men först en kort introduktion av 

de två nätvinhandlarna. 

….. 

Provence-Specialisten 

Göran Boman skrev för några år sedan en bok om viner från Provence. Nu har han tagit sin 

entusiasm för vinerna från denna sydliga hörna av Frankrike ett steg längre. Han har startat en 

nätvinbutik kallad Provence-Specialisten (i samarbete med Franska Vinkompaniet). Han har 

förstås rosévin i sitt sortiment men det som gör denna nätvinhandel riktigt spännande är de 

vita och röda vinerna. Vitt och rött har kommit i skymundan bakom en flodvåg av bleka rosé 

så det är verkligen bra att Göran har stort fokus på dessa goda viner. Hans urval av 

producenter är en blandning av riktigt kända producenter och några okända, väl valda. Alla 

värda att upptäckas. 

Här hittar du butiken: Provence-Specialisten. 

Andra nätvinhandlare 
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Som jag nämnde, vi skulle gärna berätta mer om fler nätvinhandlare, om vi har möjlighet att 

bekanta oss med deras viner. Om du är nätvinhandlare, hör av dig till oss så kan vi diskutera 

om hur det går att ordna. 

Provningen 

Här har du provningskommentarerna från vår ”lanseringsreporter”, Jack Jakobsson: 

Nio viner från två nätvinhandlare i februari 2021 

 Produktnamn 

Årgång 

 

Varunr 

Pris (kr) kr 

Omdöme 

 

Betyg, Pris, 

Drick år 

Nätbutik Producent, Område, Land, 

Volym (ml) ml, Alkoholhalt 

(%) %, Druvor, Antal flaskor, 

rubrik 

2 Château 

Simone Blanc 

2018 

 

1201-18 

465 kr 

Ung, fyllig, tät, 

långt slut, 

fruktdriven, lätt 

aromatisk, 

persika, floralt i 

slutet 

 

16,5p, =, 3-11 år 

Provence 

Specialisten 

Château Simone, Provence, 

Palette, Frankrike, 750 ml, 14 

%, 80% clairette, 10% 

grenache blanc, 5% 

bourboulenc, 3% ugni blanc, 

2% muscat blanc, , vitt vin 

5 Champs de la 

Truffière 2016 

 

1121-16 

225 kr 

Ungdomlig, 

saftig, röda bär, 

balanserad 

alkohol, aning 

läder 

 

16,0p, +, 4-7 år 

Provence 

Specialisten 

Domaine du Deffends, 

Provence, Coteaux Varois en 

Provence, Frankrike, 750 ml, 

14 %, 50% cabernet 

sauvignon, 50% syrah, , rött 

vin 

6 Cuvée 1610 

2017 

 

1112-17 

309 kr 

Saftig, tät, ung, 

fyllig, örttoner, 

(uns brett) 

 

16,0p, =, 3-5 år 

Provence 

Specialisten 

Château Grand Boise, 

Provence, Côte de Provence, 

Frankrike, 750 ml, 14 %, 70% 

syrah, 20% grenache, 10% 

cabernet sauvignon, , rött vin 

Ett av vinerna, Champs de la Truffière 2016, Dom du Deffends, finns med på Jacks lista med 

bästa köp i februari 2021, fyra stjärnor BKWine****, som du kan läsa mer om i hela 

rapporten om Systembolagets lanseringar i februari 2021. 

 

https://www.bkwine.com/sv/utvalt/nyhetsutslapp-nya-viner/februari-2021-systembolagets-nyheter-hela-provningen/
https://www.bkwine.com/sv/utvalt/nyhetsutslapp-nya-viner/februari-2021-systembolagets-nyheter-hela-provningen/

