
 

Skriven av Fredrik Schelin 

MOUSSERANDE BÄST I TEST 2022 

Tips till dig som är nyfiken på mousserande vin med kvalitet för en 

mindre peng. Läs mer i mousserande bäst i test 2022. 

 

MOUSSERANDE BÄST I TEST 2022 

Visst stämmer det att champagne generellt är dyrare än andra mousserande viner (inte alla) 

men det är inte det som är viktigt. Utan det centrala är vad du faktiskt tycker om! Många av oss 

kanske inte ens har en egen uppfattning. Utan det är först när du provar och jämför olika viner 

bredvid varandra i likadana glas som du upptäcker vad du faktiskt gillar. Det är oftast bland 

mousserande viner du kan hitta väldigt bra viner och kvalitet till ett hyfsat pris. 

FRANKRIKE 

CLOTILDE DAVENNE BRUT EXTRA CRÉMANT DE BOURGOGNE 

Clotilde kan sin Chablis men producerar även detta härliga mousserande vin. Vinet har en fin 

mousse med en läcker ton av brioche. Elegant och uppfriskande bubbel. Lagrar du buteljen så 

smakar det som en riktig champagne. Mycket prisvärt bubbel. 

LANGLOIS CRÉMANT DE LOIRE BRUT 

Mäktiga mineraler, uppfriskande syror och lätt rökiga och strama smaker av citrus och nötter. 

Langlois Crémant är alltid lika välgjord och pålitlig. Njut den till mat. 

SPANIEN 

PERELADA CAVA STARS BRUT ORGANIC 2020 

Spanien Smakrik torr cava med toner av mineral, citrus, melon och mariekex. Njut som aperitif 

till skaldjur eller till charktallriken. Prisvärd spanjor. 

GRAMONA IMPERIAL 2017 

Ren, torr och klassisk med inslag av citron, gröna äpplen, mineral och en lätt doft av gummi – 

som många gånger är typiskt för just cava. Elegant och stilig. Helt klart en riktigt bra cava. 

RAVENTÓS I BLANC DE NIT 2020 

Matig och härligt rödbärig med smak av granatäpplen, lingon, röda vinbär och aningen rökig 

mineral. Torr och läskande rosécava. 



CAVA AURÈLIA BRUT NATURE GRAN RESERVA 2018 

Cava Aurèlia är en klassiker nu i ny skrud. Salt havsvind, frisk frukt, rostade mandlar och 

begynnande mognad i glaset. Poppa och servera till spanska tapas och kallskuret. Kvalitetscava 

när den är som bäst, utan att kosta skjortan. 

ITALIEN 

FERRARI BRUT ORGANIC 

Ferrari var först och vinhuset är fortfarande bäst. Torr och seriös med snygg frukt, frisk syra och 

drag av äpplen och bröd. Krämig och rik stil med finess och mineraler. Italienskt kvalitetsbubbel 

som passar vid de flesta tillfällen. 

BISOL JEIO ORGANIC BRUT 

En kvalitets prosecco. Imponerande med fina mjuka bubblor, läskande frukt, stor energi och 

frestande toner av lime, citron, sälta, rökiga mineraler och fläder. Bravisssimo Bisol! 

COL VETORAZ VALDOBBIADENE BRUT 2021 

Fruktigt, fluffigt och charmigt. Det ingår en hel del, saftiga gula päron, apelsin och persika. Trevlig 

charmör helt enkelt, cin cin. Kanske den bästa Proseccon du kan hitta. 

MONTE ROSSA FLAMINGO ROSÉ BRUT 

Ren och krämig med fin sälta, mängder med mineraler och fräschör. Smakerna går åt aprikos, 

moselpersika och röda äpplen. 

STORBRITANNIEN 

EXTON PARK RESERVE BLEND RB 32 BRUT 

Syror likt laser – som alltid. Stort signum för brittiska bubblor och särskilt från Exton, som 

kombinerar lasersiktet med grillad citron, citrus det sjunger om och sirliga syror. Tummen upp, 

särskilt för den inbjudande prisbilden som är snäppet lägre än andra britter. 

RATHFINNY ESTATE BLANC DE BLANCS BRUT 2017 

Torrt och krispigt brittiskt bubbel i världsklass. Tydlig syra med inslag av sommaräpplen, 

citrusfrukter, havssälta, rostat bröd och mineraler. 

 


