Tankar om vin
Då jag började med vinproving på 1970-talet var Alkos urval mycket begränsat. Plånboken gav inte heller
rum för några större excesser. Med en viss nostalgi minns jag röda viner som Vin Rouge d’Algerie, Egri
Bikaver och Estelar och vita som Magyar Feher Bor och Bordeaux Blanc. De flesta av de billigare vinerna var
härtappade. Kvaliteten var kanske också ibland tvivelaktig. Det totala sortimentet på Alko omfattade bara
några tiotal viner. T.ex 1976 fanns endast tre italienska rödviner på Alkos prislista…
Idag har situationen till all lycka blivit bättre. Alkos sortiment, inkluderande beställningssortimentet,
omfattar nära 5000 viner. Men, trots att vinernas antal har mångdubblats har urvalet fortfarande en hel
del brister. Många intressanta vinområden är bristfälligt företrädda eller saknas helt. Alkos politik att
vinodlaren måste garantera vissa mängder gör att små kvalitetsvingårdar har svårt att komma in.
Det fina med Alko är att vinerna de tar in är huvudsakligen kvalitetsmässigt ok. Tvivelaktiga bulkviner som
på kontinenten säljs för någon euro/flaska förekommer sällan. Samtidigt är dyra högklassiga viner på Alko
ofta billigare än på kontinenten – ibland tom. billigare än hos producenten vid hans butik. Det här beror på
att Alko som en stor importör kan få producenternas toppviner till mycket bra priser.
Det senaste året har det börjat blåsa friska nya vindar. Under de månatliga nyutsläppen har antalet viner
klart ökat och utom standardviner och säsongviner har det kommit många högkvalitativa nyheter. Ofta har
Alko temamånader då ett stort antal viner kommer från ett specifikt område. Här kan vi nämna Pinot Noir
viner och Chardonnayviner från Bourgogne där det också presenteras rariteter, högklassiga grand cru och
premier cru viner. Vi har sett Riojautsläpp och grand cru viner från Alsace för under 20 euro, samt
toppviner från Niederösterreich. Senast fanns tre viner från Priorat för under 20 euro. Men Chenin Blanc
från Loire finns bara i två varianter, ett torrt vin och ett sött.
Vad vi som kvalitetsvinkonsumenter skulle önska är viner från ett större antal små intressanta
producenter. Monopolet gör att dessa producenter idag inte har en chans att komma in på marknaden.
Ifall i framtiden Alko förlorar sin monopolställningtror jag att marknaden blir tudelad. Dels kommer kanske
”Pirkkaviner” i K-butiken och billiga BiB-viner, dels hoppas jag på att det kommer små exklusiva importörer
som satsar på kvalitet. Sådana finns ju i Estland.
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