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Bordeaux 2016: Bästa årgången på sex år 
Efter årets provningar av primörvinerna i Bordeaux är det bara uppåt bland producenterna. De flesta anser att 
2016 är den bästa årgången sedan 2010. Vår svenska bordeauxexpert håller inte med.

På berömda slottet Pichon Longueville Comtesse de Lalande i Pauillac är man mer 
än nöjda med årgång 2016 och menar att vinerna redan nu är i full balans. Foto: 
Mikael Mölstad 

Perfekt höstväder i Bordeaux 2016 följde på en ultimat odlingssäsong 
med torr sommar och en fuktig vår. När de första vinerna nyligen 

avsmakades under den berömda primörprovningen i Bordeaux är 
många lyriska. På denna gigantiska provning samlas vinhandlare och 
journalister från hela världen för att få en första inblick i en ny 

årgång.

– Det är ovanligt med en sådan balans på vinerna, förklarar Philippe 

Dhalluin på Château Mouton Rothschild i Pauillac enligt nyhetsbyrån 
Bloomberg.

Många av hans kollegor på halvön Médoc, där de stora berömda 
slotten ligger, håller med. Nicolas Glumineau på Château Pichon 

Longueville Comtesse de Lalande menar att alla deras viner redan är i 
full balans. De flesta bedömare anser att årgången 2016 kan jämföras 
med 2009 och 2010 när det gäller struktur och rikedom.

Vår svenske bordeauxexpert Johan Magnusson på Magnusson Fine 
Wine var på plats i Bordeaux för primörprovningarna för tjugoandra 

gången. Han håller inte riktigt med:

– Visst är 2016 ett fantastiskt år, men jag tycker verkligen att det kan 

diskuteras om det är bättre än 2015. Jag vill faktiskt inte skilja dem åt – 
båda årgångarna är fantastiska på olika sätt.

När det gäller 2016 vill Johan Magnusson framför allt framhålla 
fräschören och strukturen. Han menar att druvan cabernet 
sauvignon, som dominerar i Médoc, har mognat helt perfekt.

– Från St-Julien och norröver är vinerna otroligt homogena, men å 
andra sidan har Margaux och Pomerol sällan sett något liknande som 

2015.

I St-Emilion är dock 2016 bättre än 2015, menar Johan Magnusson. 

När det gäller prisnivån är han helt överens med andra bedömare. 
Bordeaux 2016 kommer att bli tio, kanske femton, procent dyrare än 

2015.

Den högre prisnivån på 2016 beror inte bara på årgångens kvalitet 

utan också på det ständigt ökande intresset för viner från Bordeaux på 
världsmarknaden. Den nyligen avslutade primörprovningen lockade 
till exempel 6 500 besökare – tjugofem procent mer än 2015.

Vin & Mat
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Mikael Mölstad
Följ skribent

SvD:s journalistiska värdegrund: Läs mer här
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