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den 7 maj 2009

THE BERLIN 
TASTING 
STOCKHOLM
May 6th, 2009

1976 ÄR EN MILSTOLPE FÖR VINMAKARE I 
“NYA VÄRLDEN”, då arrangerades nämligen 
en stor blindprovning i Paris där amerikanska 
viner ställdes mot de största av de största 
från Bordeaux. USA tog hem segern till 
Fransmännens stora förtret och skandalen var ett 
faktum.2004 upprepades en liknande provning i 
Berlin. Vinmakaren Eduardo Chadwick från Viña 
Errazuriz utmanade Europas giganter med sina 
Chilenska viner Chadwick, Don Maximiano och 
Seña. Återigen plockade vinerna från nya världen 
hem första och andra platsen. Inte helt kul för 
de franska jättarna vars viner kostar upp till tio 
gånger så mycket som deras chilenska släktingar.

Igår var Eduardo Chadwick på Grand Hotel 
i Stockholm för att låta ett 50 tal av Sveriges 
professionella vinprovare anta samma utmaning. 
Förväntningarna var höga och spänningen stor 
för att se om de Chilenska utmanarna återigen 
skulle placera sig i topp. 10 glas av enastående 
kvalitet hade hällts upp och provades blint under 
ledning av Eduardo tillsammans med Andreas 
Larsson och Bengt-Göran Kronstam. Efter 
en timmes sniffande, sörplande och spottande 
avslöjades vinerna en efter en och de två 
kontrollanterna hade sammanställt resultatet. Det 
visade sig att för första gången placerades sig de 
tre toppvinerna från Bordeaux på 1:a, 2:a och 
3:e plats. Svenska vinprovare verkar onekligen 
ha en dyr smak och tyvärr faller jag själv rakt in 
i ledet. Jag har sagt det förut och jag säger det 
igen ”Jag älskar Bordeaux!” så detta var inte den 

“This was one of  the 
greatest tastings I have 
participated in and one of  
the best. Wine is not only 
supposed to be good, it 
should be fun, and fun is 
when you get the chance to 
challange your senses and 
taste of  great wines of  the 
world without knowing the 
labels in advance”.

Vin é  Gott
www.vinegott.blogspot.com

May 6, 2009
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stora överraskningen för min del. Den stora 
överraskningen var däremot vilken oerhört hög 
kvalitet dessa Chilenska viner håller överlag och 
framförallt Chadwick 2005, som jag placerade 
på 5:e plats i provningen. Ett vin som håller 
absolut världsklass om som står sig bra mot vilket 
toppslott som helst, och detta för upp till en 
tiondel av priset. Lite förvånansvärt var dock att 
Chadwick 2005 bara placerade sig på en 8:e plats 
enligt det gemensamma resultatet.

På kvällen genomfördes samma provning ännu 
en gång, men den här gången inför en panel 
av “vanliga” vinkonsumenter. Resultatet blev 
här något helt annat och Chilenarna plockade 
återigen hem de två förstaplatserna. Detta säger 
en hel del om vikten av att hitta sin egen smak 
och inte bara lita på vad vi dryckesjournalister 
skriver och tycker.

Det här var en av de roligaste provningarna jag 
deltagit i och därmed också en av de absolut 
bästa. Vin ska inte bara vara gott, det ska vara kul 
också. Och kul blir det när man får chansen att 
utmana sina egna sinnen och utsätta smaklökarna 
och flimmerhåren för all världens viner, utan att i 
förhand ha sett etiketten.

Nedan har ni den gemensamma juryns resultat, 
och därefter mina oredigerade anteckningar och 
bedömningar, med betyg och placering, utan 
finslipning och romantiserade omskrivningar. 
Det kanske låter lite stolpigt och flummigt ibland, 
men ska det vara äkta och etikettslöst så är det så 
här det ser ut…

Juryns placeringar (konsumentprovningen inom 
parentes)

1.  (7) Chateau Mouton Rothschild 2004
2.  (3) Chateau Lafite-Rothschild 2004
3.  (9) Chateau Margaux 2004
4.  (1) Don Maximiano 2005
5.  (4) Ornellaia 2004
6.  (2) Seña 2005
7.  (5) Don Maximiano 2004
8.  (8) Chadwick 2005
9.  (6) Seña 2004
10.  (10) Sassicaia 2004

Mina provningsanteckingar, betyg och
placering:

Glas nr:

1.  Bra balans frukt/fat. Mycket ceder, 
tobak parat med mörka bär. Elegant och 
välbalanserad ut i fingerspetsarna med lager 
på lager av ursprungs- och druvtypsika toner. 
Fantastiskt vin!! Absolut Bordeaux, eventuellt 
Ch. Lafite.

 Betyg: 96 p
 Min placering: 3 av 10
 Rätt svar: Chateau Margaux 2004, Bordeaux, 

Frankrike

2.  Mycket frukt. Svartvinbär dominerar 
med rostade toner av choklad och kaffe. 
Solmogen och svartvinbärsfruktig smak. Lång 
eftersmak. Lite för mycket sv.vinbär. Måste 
vara en Chilinare.

 Betyg: 90
 Min placering: 9 av 10
 Rätt svar: Seña 2004, Chile
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3.  Vegetabilisk doft med mycket röda bär, 
blommor och massor av kryddor. Stram och 
fyllig smak med elegans, tuffa tanniner, bra 
frukt och råpigg syra. Bättre smak än doft. 
Vad är det blommiga? Och vilket land är det?? 
Kokt blomkol skulle kunna vara Bordeaux

 Betyg: 89
 Min placering: 10 av 10
 Rätt svar: Sassicaia, Toscana, Italien

4. Sluten först, öppnar sig med luftning och 
snurr. Mycket svartvinbärsfrukt men även 
bra fatbalans. Tät, mörkfruktig och robust. 
Outvecklad och tjurig med stor potential. 
Lång och lätt kärv eftersmak. Förmodligen 
Chile

 Betyg: 93
 Min placering: 5 av 10
 Rätt svar: Chadwick 2005, Chile (art.nr 

982691, 599 kr)

5. Bärig doft med en flirtigt kryddig blommighet. 
Goda chokladtoner tillsammans med vanilj, 
tobak och läder.Elegant, rund och sötfruktig 
smak med chokladbitter mitt och bärig 
eftersmak.

 Betyg: 91
 Min placering: 8 av 10
 Rätt svar: Seña 2005, Chile

6.  Stor, fatrostad doft med tät frukt och 
kryddiga chokladtoner. Ung, tjurig och 
sluten med en enorm potential i sin mörka 
frukt, eleganta syra och aggressivt smekande 

tanniner. Provningens yngling. Helt klart 
Bordeaux, eventuellt Ch Latour.

 Beyg: 97
 Min placering: 2 av 10
 Rätt svar: Chateau Mouton Rothschild 2004, 

Bordeaux, Frankrike

7.  Svartvinbärsfruktig doft med fin elegans 
och viss blommighet. Sympatisk smak med 
solmogen frukt, livlig syra och bullriga 
tanniner. Bitter avslutning. Chile, kanske Don 
Maximiano

 Betyg: 92
 Min placering: 6 av 10
 Rätt svar: Don Maximiano 2005, Chile

8.  Sluten och kryddig doft med vegetabiliska 
inslag parat med mycket bär (körsbär och 
plommon), viol och våt tobak.Tonårskaxig 
smak som armbågar sig fram med råa 
tanniner, bitter choklad och tät frukt. En 
riktig smakbomb m ed italienska vibbar. 
Eventuellt Sassicaia.

 Betyg: 94
 Min placering: 4 av 10
 Rätt svar: Orneallaia, Toscana, Italien

9.  Sluten och lovande doft med bra balans och 
lite av allt, men fokus ligger på Svartvinbär. 
Stor, fyllig, robust och solmogen smak med 
massor av svartvinbär.Helt klart Chile

 Betyg: 92
 Min placering: 7 av 10
 Rätt svar: Don Maximiano, Chile

10.  Underbar doft med utvecklad Bordeaux-
karaktär. Mörka bär finns där, men framförallt 
cederträ, tobak, kaffe, läder och kryddor.
Elegant smak med dansant syra, välputsad 
frukt och härligt balanserade fattoner. Lång, 
elegant och matlängtande eftersmak.Doft 
och smak som gör mig lycklig! Kvinnligt 
elegant!Tveklöst Bordeaux, förmodligen 
Chateau Margaux.

 Betyg: 98
 Min placering: 1 av 10
 Rätt svar: Chateau Lafite-Rothschild 2004, 

Bordeaux, Frankrike
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wow news
www.wownews.se/tmp/

articlep.php?a=6969

Turnerande Berlin Tasting gästade 
Stockholm nyligen med en kultförklarad 
blindprovning.

The Berlin Tasting hölls första gången i Berlin 
2004. Då ställdes fem chilenska viner från 
firman Errazuriz mot några av Gamla världens 
prestigeviner, bland annat några toppslott i 
Bordeaux. Utfallet blev överraskande och medialt 
högvilt: två chilenska viner hamnade i topp vid 
denna sedermera kultförklarade blindprovning.

- När jag såg att två av våra viner blev bäst 
placerade tänkte jag att det vore dumt att hålla 
flera liknande provningar, sa Eduardo Chadwick, 
vd för vinföretaget Errazuriz vid ett besök i 
Stockholm förra veckan.

Men resultatet blev en signal för den konservativa 
vinvärlden och vid flera provningar av samma 
slag runt om i världen, har skillnaden varit 
marginell när det gäller placeringen.

Anledningen till Eduardo Chadwicks närvaro var 
att denna gång skulle en Berlin Tasting sättas upp 
i Stockholm.

Tio viner, fem från Errazuriz och fem toppviner 
från gamla världen skulle åter ställas blint mot 
varandra för omröstning. Att intresset var stort är 
vårens understatement, hela den svenska vineliten 
plus några till var på plats när det dagades 
blindprovning på Grand Hotel. Moderatorerna 
Andreas Larsson och Bengt-Göran Kronstam 
flankerade Eduardo Chadwick.

Och resultatet? Jo, franskt i topp denna gång. 
Slutsats? Att några av Chiles bästa viner definitivt 
kan mäta sig med några av världens bästa viner.

Placering på Berlin Tasting Stockholm:

1. Mouton 2004
2. Lafite 2004
3. Margaux 2004
4. Don Maximiano 2005
5. Ornellaia 2004
6. Seña 2005
7. Don Maximiano 2004
8. Viñedo Chadwick 2005
9. Seña 2004
10. Sassicaia 2004

Franskt i topp vid återskapad 
Berlinprovning i Stockholm
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DVPE
Dina Viner 

Professional Edition
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Fine Wine
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