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Kära vinälskare, låt oss prata vin!

Alla viner har en historia att berätta: om jorden på vilken vin-
rankan växer, om omgivningen kring vilken druvorna växer 
och mognar och om temperaturen och nederbördsmängden 
som har gällt och naturligtvis över människorna som tagit 
hand om och skött plantorna under hela året. Det är detta 
som vinet för varje klunk försöker förmedla oss. 

På var och en av de vinresor jag gjort, fascineras jag över pas-
sionen och kärleken som vinodlarna med deras familjer och 
medarbetare har när de tar hand om vingården. Även stolt-
heten med vilken familjen presenterar sina viner på våra           
gemensamma vinprovningar och middagar fascinerar. 

Naturligtvis görs inte vinet bara på fältet. Även de bästa 
druvorna kan bara förädlas till ett gott vin genom skickligt 
hantverk i källaren och ett hygieniskt och rent arbetssätt. 

På följande sidor vill vi ta slå upp porten till vinernas värld för 
dig och ta dig med dig på en liten resa genom den. Vi har 
försökt att återge vinvärldens komplexitet på ett förståeligt 

och strukturerat sätt. Denna vinguide ska främst vara dig till 
hjälp om du undrar över saker kring ditt vin.

För att verkligen förstå och uppskatta vin räcker det inte med 
att kunna teori, utan det viktiga är att dricka det och förstå 
dess smak. Men hur ska man börja? Vilka glas bör man ha? 
Hur pass svalt eller varmt är den riktiga dricktemperaturen? 
Hur öppnas flaskan och hur häller man korrekt? Vilka smak-
nyanser har vi att göra med, är eftersmaken kort eller lång?

Detta är inte en vetenskaplig avhandling. Vi vill bara förmedla 
några grundregler för dig att ta med på vägen: när flaskan 
öppnats och vinet befinner sig i sitt (riktiga) glas frågar man 
sig: hur går vi vidare nu? Vindrickande är inget prov utan ska 
vara en njutning och ett nöje. Inte blir du stressad när du 
diskuterar maten som står på bordet med dina vänner? Med 
vinnjutning ska det vara precis så, att det viktigaste är att man 
får ut så mycket nöje som möjligt. 

Många vinhälsningar,
Christian Wild
Delinat
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KAPITEL 1

Vinodling

Oavsett pris och kvalitet - alla viner har sitt ursprung i vin-
odlingen. Ur jorden växer vindruvor som sedan plockas, 
krossas och genomgår långa processer innan vinerna kan 
buteljeras.  



KAPITEL 1 - VINODLING

Jorden

Allt börjar i jorden. Generellt sett gäller att basiska 
jordarter med ett högt (alkaliskt) pH-värde, t.ex. krita, 
kalk och märgel ger druvor med hög syrahalt. Vice versa 
växer druvor med lägre syrahalt på surare jordar med 
lägre pH-värde som kisel, kvarts och granit.

Några av de viktigaste jordarterna:

• Albariza: klassisk kritajord i Sydspanien. Den vita jerez-
jorden är mycket känd. Härifrån härstammar de bästa sherry-
vinerna.
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• Basalt: den vanligaste vulkaniska stensorten som inne-
håller mycket kalk och soda och är rik på mineraler.       
Basaltjord ger viner med bra syra. 

• Granit: mineralisk, hård sten. Odlingsområden med  
granithaltig jord ger mindre syrabetonade viner. Granit-
jord hittar man bland annat i nordligaste Beaujolais. 

• Kisel: kiseljordar är magra, väldränerade och utmärkta på 
att lagra värme. Vinrankans rötter tvingas söka sig         
djupare ner i jorden för att finna vatten och närings-
ämnen. 

• Kalksten/kalkhaltig jord: kalksten innehåller kalcium och 
magnesium som båda är basiska. Därigenom tilltar 
möjligheten till högre syrakoncentration i druvorna.

• Krita: en mycket mjuk, basisk kalkvariation. Ger starkt 
syrabetonade viner. 

• Kvarts/kisel: båda mineralerna är sura och har ett lågt 
pH-värde. Mer eller mindre alla jordar innehåller kvarts 
eller kisel. Förekommer de i större mängder, avtar vinets 
syrahalt. 

• Lössjord: lätt jordart som ofta formas av vinden. Lössjord 
innehåller huvudsakligen kvarts och delar av kalk. På löss-
jordar växer ofta druvor som ger fylliga och lagringsbara 
viner. 

• Märgel: en särskilt kalkhaltig jordart med högt pH-värde 
(basisk). Ger viner med bra syra. 

• Sandjord: lätt jordsort med god dräneringsförmåga. Vinet 
mognar snabbt och är doftrikt och syrafattigt. 

• Skiffer: mycket hård sten, som uppstått under högt tryck 
från lera och slam. Skifferjordar ger lätta, eleganta och 
kärnfulla viner. Skiffer är en viktig jordart i flera tyska   
odlingsområden eftesom den effektivt lagrar värme och 
på detta sätt möjliggör odling av riesling i nordligare      
delar. 

• Terra Rossa: ”röd jord”, framför allt förekommande i    
Italien, är en lerigare jord som ibland även innehåller 
kisel.

• Tuff: kalkhaltig lerjord med vulkaniskt ursprung, före-
kommer i delar av italien samt vid Loire.
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EXKURS: TERROIR

Medan det lokala klimatet inom en region är avgörande för om man överhuvudtaget kan odla vindruvor där, 
så är det förhållandena på själva vinberget som avgör vilken typ av vin man i slutändan får ut av skörden.

Till bestämningsfaktorerna för terroir hör vinbergets klimat, dess jordmån och topografi, men framför allt hur dessa tre ele-
ment samverkar.

“Terroir”
Det är typiskt för fransoserna att ha ett enkelt, elegant begrepp för detta komplexa samspel: terroir. I själva verket är den     
franska vinodlingen och dess “Appellations Contrôlées”-system grundat på tanken att ett vins karaktär bestäms av dess terroir, 
det vill säga den naturliga omgivningen på den plats där druvorna växer. Då det i Frankrike - speciellt i Bordeaux und Bour-
gogne - nu är möjligt att sätta vinkvaliteten i samband med speciella lägen och dessutom ställa samman en rangordning för 
dessa, ansåg man länge att vinkvaliteten berodde på den kemiska sammansättningen av jorden på de olika platserna.

Omfattande studier av jordmån
Så undersökte geologerna de enskilda vinområdena, utifrån terroirtänket, med stor iver. Nyare studier visar dock att den kemi-
ska sammansättningen av jord, alv och berggrund på vinberget är av mindre betydelse än den fysiska karaktären. För vin-
kvaliteten är det mycket viktigt att jorden inte är för bördig, däremot väldränerad och jämn, samt att den kan lagra tillräckligt 
med fukt inom räckhåll för rankans rötter. Jämfört med andra jordbruksområden verkar jorden på vinberget stenig, torr och 
obördig. Men skenet bedrar. Ett ekologiskt, välskött terroir är ett mångfaldigt ekosystem med intensiv bakteriell aktivitet.      
Genom så kallad täckodling av ytan med olika sorters plantor stödjs tillförseln av näringsvärden och fukt till vinrankorna. Med 
ett starkt rotsystem djupt ner i jorden tar vinrankorna upp de typiska terroirkännetecknen, finner fukt vid långvarig torka och 
blir robustare. Åtskilliga vinodlingsjordar förstörs på grund av kortsiktiga intressen. Konstgjord gödning försvagar vin-
rankorna och gör att rötterna inte längre söker sig så långt ned i jorden eftersom de kan hämta sin näring från jordens översta 
lager.
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KAPITEL 1 - VINODLING

Ekologisk vinodling

Vinodling kräver mycket solsken och strålningsintensiteten är viktig. Därför är sluttningar med 
söderläge att föredra för vin. Dessa är speciellt viktiga för kallare regioner, som till exempel  
Tyskland. Ekologisk vinodling handlar om att framställa på ett för miljön skonsamt sätt.
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Nederbördsmängden spelar en mindre roll än antalet sol-
timmar. Det finns utmärkta vinodlingsområden med mycket 
regn som är koncentrerade till korta skurar - och därefter     
skiner solen igen.

Generellt enklare söderut

Vinodling söderut är mindre kritisk, solljuset är tillräckligt på 
alla olika höjder. Här råder dock fara för övermognad, vilket 
leder till att syran saknas i druvorna. Sådana viner har en hög 
alkoholhalt och känns trista och instabila. Därför gäller det att 
välja den passande druvsorten för varje vinodlingsområde,    
vilket inte alltid är helt enkelt. I traditionella vinodlings-
områden är dock druvsorten oftast given.

Ekologisk vinodling i torra regioner

Ekologisk vinodling florerar framför allt i torra zoner, där 
mjöldagg och röta utgör mindre problem än i fuktigare zoner. 
Så kan man till exempel helt avstå från mjöldaggsprevention i 
det torra La Mancha i Spanien. Där råder ideala förutsätt-
ningar för ekologisk vinodling. I Frankrike produceras mycket 
mindre ekologiskt vin i det relativt fuktiga Bourgogne än i det 
torra Languedoc och i Provence. Naturligtvis fungerar den    
ekologiska odlingen nästan överallt, men med varierande     
ansträngningsgrad. Detta påverkar även priset: i ideala klimat-
zoner kostar ekologiska viner och vanliga viner ungefär det-
samma, speciellt när resultatet regleras av appellation. I Bour-
gogne kan ett ekologiskt vin däremot ofta kosta det dubbla 
jämfört med ett liknande vin från icke-ekologisk produktion.

Delinats riktlinjer för ekologisk vinodling

På Delinat gillar vi inte gifter. Det är ytterligare en anledning 
till att vi minimerar de tillsatser och bekämpningsmedel som 
annars flödar tämligen fritt på konventionella vinbruk. Detta 
gäller dels ämnen som tillförs vinet direkt såsom gelatin, men 
framförallt vill vi ha bort gifter som koppar och svavel som 
hamnar i vinet genom växtskydd. Därför är vi måna om att 
dessa halter hålls så låga som det bara är möjligt, vi har 
mycket stränga krav på detta i våra riktlinjer. Alla Delinats 
viner är ekologiska, men som vintillverkare kan man frivilligt 
välja att följa flera eller alla av Delinats riktlinjer för ekologisk 
odling och biologisk mångfald. Beroende på hur mycket som 
uppfylls får man olika märkningar. Tanken är att ge incita-
ment för ett ännu mer långtgående ekologiskt tänk. Rikt-
linjerna kom först ut 1983 och var då de första i Europa som 
reglerade odling och vinframställning. Riktlinjerna              
kompletteras och anpassas ständigt. 

Biologisk mångfald

Ett vinberg med hög biologisk mångfald är grundstenen för 
bästa möjliga druvor av terroirkvalitet. Och det är endast av 
de bästa druvorna som livfulla, njutbara och karaktäristiska 
viner kan framställas. Delinats konkreta åtgärder för ett direkt 
och långsiktigt främjande av den biologiska mångfalden ger 
vinodlarna en klar vision och tydliggör för alla som besöker 
ett vinberg om vinet produceras på ett verkligt hållbart sätt  
eller bara ett “ekobyrokratiskt” sätt. Här följer 10 viktiga punk-
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ter som är framtagna av Delinat för att främja hög biologisk 
mångfald:

1. Jordaktivering

Enbart bioaktiv gödsling tillåts: kompost, kompostextrakt,   
örtudrag, gröngödsling eller träflisor. Mineraliskt gödsel, 
gödselkoncentrat, herbicidier och djurgödsel är förbjudet. 
Djurspillning skall komposteras före det sätts i jorden.

2. Gröngödsling

Mångsidig täckodling med baljväxter mellan vinrankorna     
underbygger försörjningen av näringsämnen som skyddar 
mot erosion och förbättrar förmågan att lagra vatten och     
näringsämnen. Baljväxter mellan vinrankorna är dessutom en 
fröjd för ögat.

3. Artrik täckodling
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En artrik täckodling året om omfattar minst 20 % växtarter 
med insektspollinerare. Totalt växer minst 50 vilda växtarter 
på vinberget.

4. Buskar

På kanterna av odlingsraderna ska inhemska buskar växa.    
Urvalskriterier för dessa är dragningskraften för fjärilar och 
insekter och deras möjligheter att ha bon, samt rotsymbioser 
eller en eventuell användning av bär.

5. Häckar

Minst 2x20 meter slutna häckar ska utgöra skiljelinjer mellan 
odlingsraderna för varje hektar vinrankor. Häckar är eko-

logiska hotspots och förbinder biotoper inom vinberget och 
runt omkring det. Dessutom bromsar de skadesvamparnas ut-
bredning. Häckar erbjuder livsrum åt flera nyttiga smådjur 
och insekter.

6. Träd

På annars lågväxande vinberg erbjuder fruktträd livsrum för 
fåglar, insekter och andra djur. Som sporfångare hjälper de till 
att sprida jästsvampar och andra svampar. Naturlig jäst      
gynnar vinifieringen och utgör konkurrens till skadesvampar. 
Avståndet från varje vinranka till nästa träd får högst vara 50 
meter.
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7. Diversitets-hotspots

Artrika kompensationsytor ska finnas med 
aromörter och vilda blommor (ruderatväxter, 
högväxta örtväxter) - de verkar som diversitets-
hotspots. Inom och på kanterna av odlings-
raderna måste minst 2x20 kvadratmeter finnas 
tillgängliga.

8. Strukturelement

Sten- och trähögar erbjuder livsrum och skydd 
för smådjur. Vilda bin, insekter och fåglar kan 
där finna sina bon. Besprutning får bara ske 
med växtskyddsmedel som insekter tål (kemi-
ska pesticidier och svavel skall avstås).

9. Sekundärkulturer

Minst en sekundärkultur (grönsaker, frukt,    
vintersäde eller aromörter) frodas mellan       

raderna av vinrankor, t.ex. som bärhäckar (aro-
nia, havtorn eller slån) eller som fruktträdalléer 
(vinbergspersika, plommon, mandel, kvitten 
osv.) Till sekundärkulturerna hör också bin, får, 
höns, fiskar eller andra mindre djur. 

10. Genetisk mångfald

Istället för nyodlingar överallt på vinberget 
används åldrade vinstockar på sina håll. Unga 
växter väljs genom selektionen ut ur mängden 
och beskärs på anpassade rotunderlag. Detta  
leder till en sort som över flera generationer   
anpassas till rätt terroir.
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EXKURS: OLIKA EKOLOGISKA BEGREPP OCH 

MÄRKNINGAR

Ekologiskt, organiskt, biologiskt vin, eller naturvin, 
biodynamiskt, grönt vin… Med miljödebatten har 
intresset för mer skonsamma viner ökat och under-
grupperingar har bildats som kan verka förvirrande 
och komplicerande. Men egentligen är det hela inte 
så svårt!

Ekologiskt heter på engelska “organic”, på franska “biolo-
gique” och på tyska “biologisch”. Begreppen biologiskt vin och 
organiskt vin betyder alltså samma sak som ekologiskt vin. 
Med ekologiskt vin menas att det inom vinodlingen inte 
använts några kemiska skyddsmedel, kemiska bekämpnings-
medel eller handelsgödsel. Undantag görs för kemiska växt-
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skyddsmedel som inte är systemiska eller penetrerande: de 
tränger inte in i druvans inre utan stannar på skalet och 
försvinner till stor del eller helt bort när det regnar. Regler för 
ekologiska viner har normalt sett beträffat själva vinodlingen 
och inte vinifieringen, men sedan ett antal år finns det i        
Europa även ekologiska riktlinjer för vinifiering.

Gammalt blir nytt

Varför har då ekologiska viner uppstått? Före 1960-talet var 
alla viner ekologiska. Först därefter rycktes vinmakeriet med i 
den teknologiska utvecklingen och började applicera kemiska 
substanser på vingårdarna för att göra sig kvitt angrepp från 
skadedjur och sjukdomar. Liksom andra delar av ekonomin 
blev vinmakeriet en industri där hög avkastning blev särskilt 
eftersträvansvärt. Sedan 1990-talet är vi alla medvetna om att 
industrialiseringen av samhället förutom många positiva och 

bekväma effekter också fört med sig nackdelar i form av       
miljöförstöring, global uppvärmning mm. Modernt ekologiskt 
vin innebär alltså egentligen inget annat än att man i mångt 
och mycket gått tillbaka till den traditionella vinodlingen så 
som den såg ut före 1960 genom att inte längre använda 
miljö- och hälsoskadliga produkter i vinodling och vinifiering.

Naturvin och biodynamiskt vin

Begreppen naturvin och biodynamiskt vin likställs ibland     
ekologiska viner för att de ofta är mycket lika sett till hur de 
produceras och sett till vinerna i sin helhet. Det finns dock 
skillnader. Ett naturvin utvecklas nästan uteslutande genom 
naturliga produkter: svavel är det enda kemiska ämnet som 
får användas. Naturvin som tanke har inte med miljön att 
göra, utan målet är att uppnå en så “naturlig” smak som 
möjligt. För att åstadkomma detta använder man sig inte av 
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kemiska bekämpningsmedel eller annat som på något sätt kan 
komma att påverka vinets naturliga smak. Hela vinifieringen 
är viktig, och ekspån eller odlad jäst används inte. Detta liknar 
väldigt mycket vissa inslag av Delinats riktlinjer för biologisk 
mångfald inom vinodling.

Biodynamiken härstammar från österriksfödde Rudolf        
Steiner, som är mest känd som upphovsmannen till             
Waldorfpedagogiken. Enligt biodynamiskt odlingssätt är inte 
bara konstgjorda preparat förbjudna, utan en filosofi med mer 
kosmologisk infallsvinkel används där vinodlingen ses som en 
del i ett större kretslopp med universum. Exempelvis följs ett 
månschema för vissa steg i odlingen. Det finns många som är 
skeptiska mot biodynamiskt vinmakeri och stämplar det som 
flummigt hokuspokus. Andra hävdar att det påverkar vinets 
individualitet positivt. I praktiken kan man nog säga att den 
slutliga produkten sällan gör varken till eller från, och att ett 
vin åtminstone 
kan vara både   
ekologiskt och 
biodynamiskt 
samtidigt. 
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Håll koll på märkningarna

Sverigeproducerade vin kan KRAV-märkas, och måste då 
uppfylla KRAV:s krav, vilka är något högre ställda än EU:s  
ekologiska reglemente. I Frankrike heter certifikatet “AB”, i 
Italien “ICEA” och i resten av EU heter det “ECO”. I Schweiz 
heter märkningen “Bio Suisse”, och biodynamiska viner 
märks med “Demeter”. Att bli certifierad med ett ekologiskt 
märke är inte bara en ära och en upplysning gentemot kun-
derna, det är också en förpliktelse gentemot certifierings-
stället och man kontrolleras regelbundet av utomstående  
kontrollorgan.

Delinat går ännu längre

Redan på tidigt 80-tal rådde det på den då relativt outveck-
lade ekologiska marknaden stora skillnader mellan länder 
och märkningar. Det som var självklart i Frankrike kunde 
tyckas omöjligt för tyskarna, eller tvärtom. Därför utarbetade 
Delinat en ekologigaranti, man skrev egna riktlinjer till-
sammans med vinodlare och experter (se ovan). Tanken var 
att garantera kunderna att alla viner var verkligt ekologiska. 

Idag är Delinats ekologigaranti ännu bättre utformad. Deli-
nat garanterar att alla vinerna sortimentet minst uppfyller 
EU:s eller schweiziska ekologikrav. Men inte nog med det: 
för att få ekologigarantin och bli certifierade med Delinats 
vinbergssnäcka måste man uppfylla ännu strängare krav som 
fastställs i Delinats riktlinjer. Ju strängare krav, desto fler 
snäckor delas ut, och skalan går från ett till tre. De flesta av 
vinodlarna i sortimentet har valt att ansluta sig till detta sys-

tem för att ge kunderna en försäkran om att ekologi är något 
som tas på allvar. Inom riktlinjerna är det inte bara vinodlin-
gen som berörs, utan alla delar av vinprocessen inklusive soci-
ala frågor som arbetsförhållanden och mänskliga rättigheter.
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KAPITEL 2

Rödvin

Röda viner görs på blå vindruvor. Tillverkningssätten 
skiljer sig åt från vita viner. Förutom druvans sort och 
jordmånen spelar det för slutresultatet stor roll vilken 
vikt som läggs på olika faser av produktionen.



KAPITEL 2 - RÖDVIN

Tillverkning
Rödvin får sitt utseende av druvskalens färgämnen. Från skalmassan som bildas 
när druvorna krossas extraheras dessa färgämnen tillsammans med pigment och 
tanniner som ger vinet dess rätta smak och färg.
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Först plockas vindruvorna vid skördningen. Sedan sorteras de 
och pressas. Druvskalen, de så kallade antocyaninerna, extra-
heras därefter genom jäsningen. Vid klassisk rödvinsfram-
ställning befrias först druvorna från stjälkar och blad för att 
sedan varsamt krossas. Då uppstår mäsk, en druvmust som är 
en blandning av bär och skal. Mäsken får börja jäsa i träkar  
eller i tankar av stål eller betong. Det finns vintillverkare som 
låter jäsningen ske spontant på den naturliga naturjästen som 

finns i druvorna och i vinkällaren, medan andra satsar på en 
mer målmedveten jäsning med odlad jäst. Den perfekta      
temperaturen ligger på ca 25°C. Under jäsningen stiger press-
resterna (skal, fruktkött och kärnor) upp till ytan och bildar 
där en skalmassa som lägger sig som ett lock över musten. 
Skalmassan måste hela tiden blandas ned i druvmusten. Det 
sker genom att vinet underst i behållaren pumpas ut och       
sedan sköljs över skalmassan (så kallat “remontage”) eller    
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genom att skalmassan trycks ner (så kallat “pigeage”). Så      
extraheras färgämnena, pigmentet och tanninerna från skalen 
och fruktköttet och vinet får sin rätta smak och färg.

Jäsning i upp till två veckor

Under jäsningen omvandlas sockret till alkohol och kolsyra. 
Processen tar, beroende på vintyp, upp till två veckor. Efter,  
eller redan under jäsningen, följer omdragningen. Det betyder 
att vinet separeras från skalen och pumpas över till en annan 
behållare. Om alkoholjäsningen är avslutad följer oftast för 
rödvin den malolaktiska jäsningen. Här omvandlas de aggre-
siva äppelsyrorna till mjukare mjölksyror. Därefter förfinas 
och filtreras vinet och mognar olika länge i träfat (t.ex. barri-
que), i stål- eller betongtankar. För högkvalitativa rödviner är 
lagringstider på två år eller mer ingen ovanlighet.

Kolsyrejäsning

En speciell sort av rödvinstillverkning är Macération car-
bonique, eller kolsyrejäsning, som framför allt är känd från 
franska Beaujolais. Med denna metod varken avstjälkas eller 
pressas druvorna. Bären ligger istället kompakta med         
stjälkarna och utan jästtillsats i en lufttät jäsningstank. Det  
understa lagret av bär går sönder på grund av vikten och     
börjar därefter jäsa. Kolsyran som uppstår utlöser då kol-
syrejäsningen. Genom denna metod utvinner man fruktiga 
viner som ska drickas unga.
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EXKURS: ROSÉVINSTILLVERKNING

Rosévin uppstår inte, som många felaktigt tror, när man blandar vitvin med 
rödvin. För tillverkning av ett äkta rosévin finns det två olika 
tillvägagångssätt.

Saignée-metoden
Vid saignée-metoden spelar de blå druvorna två roller. Istället för att först pressas ligger de 
en stund nedkylda i tanken (men oftast inte längre än 24 timmar) och börjar då att “blöda” 
(på franska “saigner”) av sin egenvikt. Den ljusrosa saften som kommer ut ur druvorna av-
lägsnas och viniferas på samma sätt som ett vitvin. Så uppstår rosévin. Av den återstående 
druvmusten görs rödvin.

Pressurage directe
Vid direktpressning (pressurage directe) tillverkas endast rosévin. Här låter man druv-
skalen vara kvar tills den önskade färgen uppstår. Därefter pressas de mycket lätt och    
musten viniferas sedan som ett vitvin.



EXKURS: FATLAGRING

Lagring av vin i träfat (eller trätunna) har som syfte 
att förlänga mognadsprocessen. Fatets storlek, ålder, 
trätyp och det sätt på vilket fatet tillverkats, har stort 
inflytande på hur mognaden fortlöper och under hur 
lång tid.

Den trätyp som används väljs främst ut efter vilken typ av vin 
man önskar sig. Många gånger framgår det inte entydigt av vin-
beskrivningen av vinifieringen i vilken typ av träfat vinet tagits 
fram i. Om det inte uttryckligen står “Barrique”, eller som syno-
nym för det “litet fat” (eller “litet ekfat”, “litet träfat”) i             
beskrivningen, handlar det oftast om ett träfat som rymmer 
mer än 350 liter. Står det i beskrivningen “stort träfat”, “tradi-
tionellt fat” eller “traditionellt odlat”, är sannolikheten stor att 
vinet inte är framtaget genom lagring i barrique.

Ett vin som lagras i träfat tar i olika utsträckning upp doften 
och smaken av ekträet. Ett typiskt exempel på detta är char-
donnaydruvan, som fullkomligt fyller upp sig själv med ekträ-
doft. Små ekfat - de berömda barriquetunnorna med enbart 
225 liters volym - präglar vinet särskilt starkt. Ju större och   
äldre träfatet är, desto svagare avtryck sätter eken normalt.

Träfat och träfat är inte samma sak

Inom träfatsproduktionen konkurrerar främst två odlings-
områden: Amerika och Frankrike. Ek från Amerika är särskilt 
efterfrågad för odling i Rioja, medan de ädla franska träden 
från Limousien eller Allier föredras för andra vinsorter. De    
finaste ekarna växer i Tronçais skogar i Allier. Virket för fat av 
god kvalitet kommer från 80-åriga ekar och måste före bear-
betning lagras av tunnbindaren i ytterligare några månader. 
För att få plankorna i sin rätta form blir de rostade eller hal-
strade. Rostningens styrka och tillvägagångssätt återspeglas i 
vinets doft.
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Klassiska träfat. Inuti slumrar viner som oslipade diamanter. 



Från träfat till bouquet

Den sedan några år tillbaka avtagande trenden med kraftiga, 
ibland till och med bittra ekträtoner leder liksom alla över-
drifter till tvivelaktiga odlingstrick och kvaliteter: stark ekdoft 
likställs ofta hög klass. Stora viner har dock fått sina namn   
genom att sedan generationer göra motsatsen: den inledel-
sevis dominanta trädoften kliver med åren åt sidan och för-
enar sig med de andra substanserna för att skapa en harm-
onisk och komplex bouquet. Stora träfat är tradionella           
lagrings- och odlingskärl för vin och har inte samma effekt 
som nya barriquefat (träaromer och tanniner).

Barrique - eller ekträets magiska kraft

Först på slutet av 
1700-talet slog barri-
que slutgiltigt igenom 
som standardmått i 
Bordeaux, gentemot 
det gamla 900-
litersmåttet Tonneau. 
Anledningen var rent 

praktisk: på dåtidens barriquetunnor som rymde mellan 215 
och 230 liter kunde vinet både utvecklas, lagras och transpor-
teras. 1866 standardiserades volymen till 225 liter. Fram till 
1927 sålde de berömda vinodlarna “Châteaux” från Bordeaux 
sina viner uteslutande i barrique, inte bara på sina lokala    
“négiociants”, utan också till handlare i Storbritannien. Först 
då fick denna “slottsfyllning” (“Mise en Bouteille au Château”) 
sitt sanna genombrott.

Framgångssagan barrique var dock inte slut - tvärtom.          
Ursprungligen hade tunnbindarna byggt barriquefaten av ek-
trä eftersom ek var tätare och hårdare än andra träslag.       
Källarmästare kunde dock snabbt konstatera att ekens söta 
och kryddiga tanniner kunde förfina vinet. Lika viktigt är det 

att ek, till skillnad från andra mate-
rial, som rostfritt stål eller betong, 
är mer poröst. Vinet i en barrique 
profiterar alltså från ett minimalt 
men konstant syreutbyte. Tack 
vare denna fina oxidation ut-
vecklar vinet mer komplexitet och 
arom.
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Användandet av barrique är en konst

Medan förstklassigt vitt vin (framförallt sådana från char-
donnaydruvan) oftast låter jäsas i barriquetunnor för att       
sedan mogna vidare på finjäst, fylls rödvin först efter den     
första jäsningen i barrique där den får genomgå syraned-
brytning (eller malolaktisk jäsning). Barrique har de senaste 
20 åren fått en rentav magisk betydelse. I slutändan avgör all-
tid vinodlarens fingertoppskänsla om ett vin genom barrique-
tunnan utökar sin komplexitet eller om virket maskerar, dvs. 
präglar vinet på ett oharmoniserat sätt.

Ekfat: en betydande kostnadsfråga

Ett nytt barriquefat kostar runt 4000 kronor. Dess ekdoft  
kommer dock bara överföras i de första lagringarna: ju nyare 
träet är, desto starkare är ekdoften. Används ett fat två        
gånger, försvinner den eftertraktade effekten. Ekträessenser, 
ekspån eller ekstavar är betydligt billigare än ett nytt träfat. 
Experter menar dock att resultatet inte blir detsamma. Lagrar 
man ädla viner kan det därför löna sig att undersöka fatets 

mognadslängd, dess ålder och kanske till och med dess ektyp. 
I Delinats sortiment förekommer inga ekspån, det är inte 
tillåtet enligt Delinats principer.

Stödjer Delinat det intensiva användandet av barri-
que?

Lagring på träfat är utan tvekan en trend: få andra ämnen 
förmår utlösa fler diskussioner och kontroverser i vinvärlden. 
De mindre känsliga producenterna tillsätter de eftertraktade 
ekaromerna genom essenser och träspån. Andra tar på sig 
oerhörda kostnader för att kunna lagra varje ny årgång i ett 
nytt träfat. Delinat motsätter sig trenden att genom delvis 
överdriven träarom (vanilj, karamell) göra vin till en enhetlig 
dryck som smakar likadant från Sicilien till Bourgogne. Det är 
också Delinats övertygelse att modet av överdådig 
träanvändning kommer fördärva för sanna vinkännare. Även 
hos vin gäller nämligen devisen att omväxling gör livet sött.
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Lagring och hållbarhet

Andelen frukt, syra och fenoler (framförallt tanniner) bestäm-
mer om det lönar sig att lagra ett vin. Som tumregel gäller att 
ju mer tannin i rött vin eller god syra i vitt vin, desto längre 
hållbarhet och bättre mognad. Ett bra rödvin blir genom       
lagringsprocessen något ljusare, mildare samt utvecklar en rik 
bouquet. När är vinet som bäst? Det kan du bara säkert ta 
reda på genom att prova.

Vinkällare

Enligt forskningsresultat från tyska Geisenheim kan vin-
flaskor lagras i stående position om luftfuktigheten är tillräck-
ligt hög. Viktiga faktorer i en lyckad vinkällare är rätt tempera-
tur, luftfuktighet och ljusförhållanden. Vin och ljus är en bra 
kombination först när det hälls upp i ett glas. I vårt kalla kli-
mat är det relativt enkelt att hitta en skyddad vrå med 
lämpliga förutsättningar (max 20°C), vare sig det är i en       
källare eller i en lägenhet. Sex förutsättningar man bör tänka 
på när man lagrar vin är följande:

1. Konstant temperatur

Den ideala temperaturen i en vinkällare ligger mellan 10 och 
14°C. Den kann visserligen ligga högre eller lägre, men borde 
aldrig understiga 4°C eller överstiga 20°C. Vin åldras snab-
bare vid högre temperaturer vilket framför allt är oönskat för 
lättare vita viner. Därtill kan det också innebära en risk att 
korken börjar läcka. Än värre än för låga eller för höga tem-
peraturer är det med temperaturförändringar: de skall så 
långt det är möjligt undvikas. En värmeförändring inom       
ramen för acceptabla temperaturer ska ske långsamt, liksom 
förändringar på grund av årstiderna - därför har en jord-
källare stora fördelar.

2. Stabil luftfuktighet

Vinkällare bör varken vara för torra eller för fuktiga. En bra 
ventilation är av stor vikt, eftersom unkna odörer kan 
överföras till vinet.
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På ett nästan magiskt sätt lever åsikten kvar att vin med tiden blir bättre. Ändå vet vi att bara runt 10 % av röda 
viner och högst 5 % av vita viner smakar bättre efter 5 år jämfört med första året efter buteljering. Högst 1 % av 
alla viner utvecklas över en än längre tidsperiod på ett fördelaktigt sätt. Därmed står klart: de flesta av dagens 
viner är drickmogna direkt efter köp.
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Ett vins “njutningskurva” går inte spikrakt uppåt i all evighet. Dessutom 
varierar den för olika typer av viner. 



3. Bra luft

Unkna vinkällardofter kan gå igenom korken och påverka     
vinet på ett negativt sätt. Finns det starka dofter av något slag 
i en källare, bör vinsamlaren under inga omständigheter i gott 
hopp lockas till att lagra sina ädla droppar där. Råolja, terpen-
tin, kamfer, eteriska oljor, örter, tvättmedel eller andra sub-
stanser: så länge de luktar, kommer också vinet vid längre 
vinkällarlagring att påverkas!

4. Lugn

Vibrationer och skakningar i vinkällaren påverkar vinets       
lagring på ett negativt sätt. Möjliga störfaktorer är motorer 
(t.ex. tvättmaskiner), gatutrafik eller tåg.

5. Mörker

Det ideala är en vinkällare som är helt fri från dagsljus. Helt 
nödväntigt är att direkt solljus inte når källaren.

6. Flaskans position

En studie från forskningsinstitutet Geisenheim i Tyskland har 
över 43-månadersperiod visat att viner med fördel kan lagras 
stående. Luften från vinkällaren ska i idealfallet ha en relativ 
fuktighet på 50-70 %. Korken tar också vid stående lagring 
upp tillräckligt av fukt för att inte torka ut. I själva verket blir 
korken vid liggande lagring ofta så fuktig, att mer vin dunstar 
bort. Dessutom kan ämnen från korken överföras till vinet vid 
liggande lagring (korksmak). Vinkällare med upprätt lagring 
har även fördelen att man lättare hittar den flaska man söker 
utan att för den skull dra ur flaskorna ur sina ställ (såvida du 
inte tillhör en av de få som märker vinet på toppen av 
korken!). Till skeptikerna rekommenderar vi: testa båda     
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varianterna. Markera vinets fyllhöjd med en penna eller en bit 
tejp och kontrollera var sjätte månad vilken typ av lagring 
som förlorat mest vätska genom avdunstning. Flera kolleger 
på Delinat har ändrat om i sina vinkällare och lagrar nu vin-
flaskorna i upprätt ställning - och det sedan flera år!

Bokföring av vinkällaren

För egen kontroll av lagerbeståndet och för att snabbare nå 
tillgång till ett specifikt vin är det lämpligt med en bokföring 
av vinkällaren.
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Vins hållbarhet
Fram till 1600-talet var varje vinhandlares huvudmål att göra 
sig av med vinet så fort som möjligt. Några av bakterierna 
som återfinns i vin behöver enbart syre för att föröka sig i     
katastrofal takt. Hållbarheten blev bättre när man tog fram 
den förslutbara flaskan. Med undantag av Venedigs köpmän 
som hade att göra med tillräckligt starkt vin, och fursten och 
biskoparna vid Rhenfloden som hade svala källare och egna 
tunnor, gällde alltid samma sak: på grund av vinets dåliga håll-
barhet var man tvungen att göra sig av med vin så snabbt som 
möjligt. En tunna vin var en vara som bryts ned, och vars ut-
gångsdatum med hög fart närmade sig. Det som fransmännen 
idag kallar “élevage”, det vill säga det omsorgsfulla och 
eftertänksamma uppfostrandet av vin i en källare, fanns 
knappt. Raskt förvandlades vinet till vinäger. Några av bakteri-
erna som återfinns i vin, till exempel “acetobacter aceti”, 
behöver enbart syre för att föröka sig i rask takt.

Större tunna, längre hållbarhet

Stora tunnor har fördelen att en stor vätskemängd, i för-
hållande till sin volym, har en liten yta som kommer i kontakt 
med luften. Förr gjorde man allt för att hålla de stora tun-
norna fyllda till brädden. Tappades vin av, fyllde man direkt 
igen med samma vin ifrån mindre tunnor. Fanns inget pas-
sande vin tillgängligt kunde man ta grundligt rengjorda stenar 
och slänga ner genom en öppning i tunnan, så att ytan 
förhöjdes och luften trängdes bort.
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Den geniala uppfinningen: flaskor och korkar

Hållbarheten blev bättre när man på 1600-talet tog fram den 
förslutbara flaskan. Utan flaska och kork kunde visserligen 
vinkvalitén utvecklas, men knappast dess förmåga att åldras. 
För de som inte hade råd med glas fanns kärl av glaserat sten-
gods: tjocka krus som smyckades med ett skäggigt ansikte       
under kanten. Ömtåligheten av flaskor som tillverkats enligt 
dyrbar italiensk konst kringgicks genom behållare av halm eller 
korgar och läder.

Vidare påverkas vinets hållbarhet av följande             
faktorer:

• Renlighet: ju färre mikroorganismer och smuts, desto bättre 

• Filtrering: så kan mikroorganismer delvis tas bort 

• Svavel (SO2): skyddar mot mikroorganismer och oxidering 

• Syra: ju mer syra, desto bättre hållbarhet har vinet 

• Garvämnen: även tanniner skyddar vinet

• Extrakthalt: ett högre värde påverkar lagringsmöjligheterna 
positivt
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KAPITEL 2 - RÖDVIN

Smak
Ett vins smak hänger på många olika saker: mängden socker, alkohol, syra och frukthet, terroir, temperatur 

och vinets tillverkningsmetod (t.ex. om träfat används). 

Rödviner som innehåller en del tanniner får också sin struktur förändrad vilket på ett sätt påverkar smaken. Om vin dricks till mat kan 
också smakbilden förändras ytterligare. En 
avgörande faktor för hur vinet smakar är självklart 
druvorna: druvorna utgör ju grunden till vinet och 
det är ifrån dem som vinet pressas. Även om det 
finns vindruvor som kan användas till att göra 
både rödvin och vitvin, är det nästan alltid så att 
blå vindruvor används för att pressa rödvin (och 
rosé), medan gröna vindruvor används för att göra 
vitt vin. Här följer en kort beskrivning av några av 
de kändaste rödvinsdruvorna och deras karaktärs-
drag.
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Cabernet sauvignon

Om de mest berömda vinsorterna i världen skulle koras, då 
skulle cabernet sauvignon ha stora chanser att vinna titeln. 

Druvans magiska utstrålning är nära sammankopplad med 
Bordeaux. Där fanns dock den i större mängder först relativt 
sent, nämligen på slutet av 1700-talet, men fick då snabbt en 
plats som den viktigaste druvsorten. I Bordeaux bevisade cab-
ernet sauvignon först hur subtilt och känsligt den reagerade 
på de olika jordmånerna. Medan sorten ger det mest fram-
stående vinet i världen på vattengenomsläppliga och grusiga 
jordar blir vinet på samma druvor odlade på mer djupgående 
jordar alldeles i närheten av topplägena endast medelmåttligt. 
Trots dess stora potential viniferas cabernet sauvignon sällan 
rent i Bordeaux, eftersom den också har en mycket god 
förmåga att blanda sig med andra sorter. 

Cabernet sauvignon-rankor producerar djupt mörka, blå-
aktiga druvor med små bär och tjocka skal. De många kärn-
orna i fruktköttet ger vinet en hög garvämneshalt. Det 
tjocka skalet skyddar druvorna från röta, men sorten 
är känslig för svampangrepp. Klasarna utveckals 
sent och druvorna mognar långsamt. Medan en 
mogen cabernet sauvignon doftar förföriskt av 
mörka bär, framför allt av svarta vinbär, 
dominerar vid för omogna druvor mindre vän-
liga aromer som till exempel grön peperoni, 
svart peppar och lite bittert, vilket påmin-
ner om torkade kvistar. Här finns mycket god 

lagringspotential: med tiden uppvisar cabernet sauvignon 
tack vare förbättrat odlingsarbete mer frukt och fyllnad. 
Användandet av barrique ger cabernet sauvignon en ytterli-
gare charm.

Merlot

Merlot är den mest 
odlade blå vin-
druvesorten i 
Bordeaux. 
Oftast 
odlas 
den 
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för blandning med cabernet franc och cabernet sauvignon - 
särskilt väl harmonierar den med den sistnämnde.

Merlotviner är oftast tillgängliga redan i sin ungdom, och 
ändå har de potential för lagring i decennier. Liksom cabernet-
viner har merlot erövrat stora delar av världen, även om två 
tredjedelar av dess odling återfinns i Frankrike - speciellt i de 
södra delarna (Bordeaux, Bergerac, Languedoc). Förbindelsen 
med cabernet sauvignon passar merlot särskilt väl, eftersom 
den berövar merlot på strävhet och gör den mer tillgänglig. 
Men även i blandning med andra sorter, exempelvis malbec, 
står den sig fint. Totalt världen över tar merlot upp knappt 
1700 kvadratmeter odlingsyta, vilket lägger den på plats 6 på 
listan av mest utbredda druvsorter.

Merlotviner är mörkröda, alkoholhalten är medel, och vinerna 
smakar mjukt och smidigt, ibland påminner smaken om plom-
mon. Liksom vinet mognar druvan tidigt, den kan skördas un-
gefär två till tre veckor innan cabernetdruvan. Det lär också 

vara enledningen till att merlot fått sitt namn efter koltrasten 
(på franska “merle”), som föredrar att äta de tidiga mogna 
druvorna. Merlots härkomst förmodas vara i Frankrike, för-
modligen har den uppstått genom en naturlig korsning av två 
cabernetsorter (en av dem cabernet franc). Liksom dessa båda 
mognar merlot alldeles utmärkt i ekfat.

Nero d’Avola

Nero d’Avola är en högklassig blå druvsort, med nästan svarta 
druvor, som främst odlas på Sicilien.

Liksom de flesta druvsorter har den ett antal olika namn, 
varav flera antyder att Nero d’Avola härstammar från Kalab-
rien. Namnet Nero d’Avola kommer från staden Avola i den 
sicilianska provinsen Syrakusa (Siracusa).

Nero d’Avola producerar med råge de mest högklassiga rödvin-
erna av Syditaliens inhemska druvsorter. De är mörka, kraf-
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tiga och alkoholrika och lämpar sig utsökt för barrique- eller 
träfatslagring.

Pinot noir

Det sägs att den som odlar pinot noir inte har ett lätt liv.      
Druvan är bland annat mycket ortskänslig.

Få druvsorter reagerar så envist på terroir som pinot noir.   
Dessutom tenderar pinot noir-druvor på grund av sitt tunna 
skal till förruttnelse, vilket raskt påverkar vinets kvalitet. En 
tredje svårighet är att pinot noir endast får bära små mängder 
för att uppnå bra kvalitet, annars uppstår intetsägande,        
medelmåttliga viner. 

Men det måste väl ändå finnas tillräckligt med goda anled-
ningar att odla piot noir, annars skulle den ju inte ha kunnat 
hävda sig och sprida sig över århundradena? Druvan kan ge 
fantastiskt doftande och mäktigt fruktiga viner. I själva verket 
finns det få druvsorter som kan uppnå sådan toppkvalitet som 
pinot noir. Till och med för champagner är det en viktig 
druvsort. En bra pinot noir har lång lagringsbarhet och åldras 
ypperligt. Svaga kvaliteter däremot bör drickas så unga som 
möjligt. Pinot noirs ursprung är inte helr klart, men förmodli-
gen var pinot noir känd redan på 300-talet i franska Bour-
gogne. Dess existens går tidigast att säkert belägga på 1300-
talet. Sitt namn har druvan fått efter sin grankotteliknande 
form (pin = grankotte).

Sangiovese

Han var den högsta romerska guden, härskare över himmel, 
ljus, blixt, regn och åska. Efter honom namngavs Italiens mest 
utbredda druva: Sangius (blod) Iovis (Jupiter), eller: San-
giovese, paraddruvan från Toscana.

Sangiovese, Italiens mest odlade rödvinssort, förekommer 
huvudsakligen i mellersta Italien. År 1990 upptogs nästan     
10 % av Italiens sammanlagda yta - mer än 100 000 hektar - 
av sangiovese i en eller annan form. Men även i andra vin-
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regioner åtnjuter den högt anseende: i Sydamerika (huvud-
sakligen i Argentina), i Kalifornien (där sangiovese är mycket 
populär), i Frankrike, Algeriet, Tunisien och Rumänien. För 
flera fina rödviner från Toscana utgör olika klonvarianter av 
sangiovese huvudbeståndsdelen

Sangiovesedruvan belönar solvärme med alkoholstarka och 
långlivade viner. Lika temperamentsfull som sangiovese kan 
vara, lika lite uppskattar den Jupiters åskväder: kommer fukt 

och kyla i allt för hög grad med i leken, börjar tanninerna och 
syrorna att dominera. Detta förklarar också varför sangiovese 
kommer så bra överens med den frukt- och färgintensiva      
cabernet sauvignon och ibland till och med låter terrängen ta 
över fullständigt. I grunden levererar sangiovese torra, tannin-
haltiga viner med en typisk bouquet av sura körsbär, i efter-
smak en lätt men angenäm bitterton och intensiv rubinröd 
färg. Anmärkningsvärt hos en högmogen sangiovese är de    
intensiva plommondragen med blom- och bärinslag. 
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KAPITEL 3

Vitvin

Vita viner pressas ur gröna 
vindruvor. Tillverkning-
sprocessen skiljer sig även 
på andra sätt från röda 
viner. Men för slutresultatet 
spelar även lagringen roll, 
som för alla slags viner.



KAPITEL 3 - VITVIN

Tillverkning
Att bara pressa vitvin är enkelt, men att tillverka riktigt bra 
sådant är svårare. Vinets smak beror mycket på källarmästarens 
personliga avvägning.

37



Efter att druvorna plockats pressas saften ut och kärnorna och skalen avlägsnas. I 
anslutning till detta jäser saften eller “musten”. Därefter separeras den från döda 
jästceller och lagras om nödvändigt under en längre eller kortare period. Slut-
ligen filtreras den och fylls i flaskor. Detta grundläggande schema kan modifieras 
i varje fas.

Renlighet och kontroll i vineriet

Idag är rostfria ståltankar vanligt i de flesta vinerier. De är mycket enklare att 
hålla rena än betongkar eller träfat och möjliggör dessutom en exakt temperatur-
reglering: vitt vin jäser bäst vid en temperatur av 16-18°C. När jäsningen väl har 
påbörjats avges så mycket värme att kylning är oundvikligt. Detta sker utifrån 
med kallt vatten eller inifrån med en kylstång eller genom en värmeväxlare.

Lufttäthet

En noggrann kontroll av kontakten med luft är viktig i alla faser av vintillverk-
ningen. Därigenom minskas även behovet av det bakteriedödande medlet       
svaveldioxid. 

Pressningen

Vinets smak beror mycket på vinmakarens personliga avvägning. Vinmakaren 
avgör i de olika stadierna av vinproduktionen vilken stil den vita saften senare 
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ska få. Även hur druvorna krossas eller pressas för saftutvinning 
påverkar resultatet. I allmänhet uppnår man den bästa vin-
kvaliteten genom ett mycket lätt presstryck. Längre pressning 
ger upphov till ett strängare och kärvare vin.

Mäsken

Vidare kan vinodlaren mosa skal och kärnor i saften av de      
krossade druvorna under några timmar så att mer arom och    
tanniner extraheras. Till och med själva tidpunkten för att 
påbörja jäsningen, samt hur länge jäsningen pågår, visar sig 
senare i aromen. Ju längre vinet på detta sätt får vila, desto 
tjockare och smör-
igare blir det.

Fruktigt friskt eller kryddigt varmt?

Kalljäsningen i den rostfria tanken och de mikrofina filtrena ser 
till att vinet är aptitligt friskt, och kommer ut rent och klart i    
flaskan. Medan ett vitvin fascinerar genom sin fruktiga ungdom-
lighet, kan en helt annan intressant komplexitet uppstå när vinet 
under en viss tid mognar i ekfat. Sådana viner är dyrare och 
behöver en längre lagringstid än andra, eftersom de absorberar 
tanniner ur faten. Träets tanniner är mjukare och rundare än de 
från själva druvskalet. Ekfatet ger vinet en typisk bouquet av    
vanilj och karamell, men även dofter av torkad banan, kokos, 

kanel, rostaromer och 
cederträ. 
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EXKURS: ÅRGÅNGSVINER

Ett vins årgång hör till en av de parametrar som       
bestämmer hur bra vinet blivit. Vädret under ett visst 
år påverkar hur bra skörden blivit vilket i sin tur      
visar sig i flaskan. Men årgångsangivelse ska bara ses 
som en hint om vad man kan förvänta sig av ett vin, 
istället för en garant för ett bra eller dåligt resultat. 

Många faktorer spelar in i hur ett vin blivit. Allt från druvsort, 
region, terroir till tillverkningsmetod är avgörande. Men 
årgången kan också ge en idé om vad man kan förvänta sig. 
Och etfersom årgångar inte går att reproducera blir det sär-
skilt spännande att pröva en beryktad årgång av ett lyckat vin. 
Lägg därtill att vinet förändras med tiden inne i flaskan, så 

har vi helt enkelt en mycket spännande och dynamisk          
produkt!

Med årgång menas att druvorna mognat och skördats under 
vegetationscykeln inom ett visst år, inte att vinet buteljerades 
det året. Om en årgång skrivs ut ska i regel 85 % av innehållet 
komma från just det året. Det finns också årgångs-
blandningar - cuvées - som vilt blandar årgångar. Vanligast är 
detta bland skumviner, som oftast inte kommer som årgångs-
produkter. Årgångarna skiljer sig åt eftersom att väder-
förhållandena aldrig är identiska. Skillnaden bland viner bru-
kar vara större från år till år än bland många andra odlade  
produkter. För en god årgång gäller följande:

• Tidig vår utan skador av frost, så att vegetationscykeln blir 
så lång som möjligt
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• Tidig blomstring utan för mycket nederbörd som kan skada 
druvorna

• Mycket sol, utan extrem hetta

• Lagom mängd nederbörd. För torrt klimat hindrar aromut-
vecklingen

• Stabilt och torrt väder under skörden. Är det för fuktigt blir 
druvorna lättare utsatta för sjukdomar. 

Som tumregel ska det gå ungefär 100 dagar mellan att vin-
rankorna slår ut till att druvorna skördas. Men naturligtvis 
skiljer sig regioner och klimatzoner åt. I norra vinområden 
som exempelvis Tyskland är det viktigare med mycket sol. I 
södra Frankrike är genomsnittstemperaturer tillräckliga, där-
emot är det viktigare med en torr höst så att skörden inte reg-

nar bort, som i Bordeaux 1994. 1996 var augusti sval i Bor-
deaux, och hösten torr, vilket gav upphov till en mycket bra 
årgång. 

Den som vill veta om en årgång anses bra eller mindre bra kan 
använda sig av årgångstabeller, så kallade “vintage guides”.  I 
tabellerna är olika regioner och årgångar uppradade, de visar 
hur många poäng årgångarna får enligt en hundragradig 
skala. Olika tabeller visar dock kvaliteten på olika druvor eller 
olika slags viner som exempelvis stora viner eller dyra viner, 
så vilken tabell man går på måste man vara noggrann med. 
Det ska också sägas att årgång aldrig är en exakt förutsägelse 
om hur bra ett vin är. Som högst kan det ge en bra hint om   
vilket rykte årgången har och på så vis förhoppningsvis leda 
vinkonsumenten rätt i valet av vin. 
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Hållbarhet

Ålder eller ungdom innebär varken hos oss människor eller 
hos viner någon fördel i sig. Allt beror på vad vi gör av den. 
Det är ytterst spännande att se sig om i vinutbudets mångfald. 
En konsekvens är att vi blir kräsna och lagrar mer selektivt. 

Det viktigaste är syrorna och sötman. Viner med lite syror 
mognar snabbare och har kortare hållbarhet. Söta viner där-
emot får du lov att låta ligga längre.

Faktorer som förkortar hållbarheten

• Malolaktisk syreomvanling (biologisk syranedbrytning eller 
malolaktisk jäsning)

• Små flaskor (0,375 l och 0,5 l) 

• Höga lagertemperaturer (i idealfall 10-15°C) 

• Stora temperaturförändringar.

Faktorer som förlänger hållbarheten

• Hög extrakthalt 

• Jäsning i ektunna 

• Ingen syranedbrytning 

• Konstant, låg temperatur 

• Stora flaskor (Magnum eller större).

“Husfilosofi”

De flesta vita viner vill bli druckna medans deras livfullhet, 
lättnad, frukthet och friskhet förblivit oinskränkt. Med andra 
ord ungt! Lagring av vita viner kan löna sig bland söta viner 
(sauternesviner, isvin) och bland speciella, mycket innehålls-
rika chardonnayviner, sauvignon- och rieslingviner. För 
samtliga gäller följande: aromerna utvecklas bara optimalt, 
om vintemperaturen stämmer (vitt vin serveras ofta för kallt).
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KAPITEL 3 - VITVIN

Smak Liksom hos rödviner är det mycket som påverkar 
smaken hos vita viner. En viktig faktor är druv-
sorten. Det finns många hundra gröna druvor ur 
vilka vitviner pressas. I kombination med rätt 
tillverkningssätt och mat, kan de vara helt            
fantastiska.
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Riesling

Riesling är den obestridda kungen av de gröna druvsorterna. 
Till skillnad från de flesta andra vita viner kan en riesling      
åldras fantastiskt. Till och med över årtionden utvecklar sig 

extrakterna och 
de fruktiga syror-
na positivt och 
terroirets karak-
tär förstärks. 

Rieslingviner är 
oftast alkohol-
fattiga. Anhäng-
arna av riesling 
brukar betona 
syra/alkohol-
förhållandet. 
Över hela världen 
är 500 kvadrat-
kilometer jord  
odlad med ries-
ling och nästan 
hälften finns i 
Tyskland. Den 
bästa rieslingen 
uppstår, som ofta 
med vitviner, i ett 
kallt men solrikt 
klimat. De branta 

sluttningarna vid Mosel har visat sig vara ideala. Där växer en 
tredjedel av den tyska rieslingen. Förutsättningen för att ries-
ling ska kunna mogna helt är att den får växa på de bästa 
sydlägena och på värmelagrande skiffersten. Jämfört med    
andra internationella vitvinsorter mognar däremot riesling för 
tidigt, vilket inte gör den lämplig för varmare klimatzoner 
som till exempel Australien. Där skulle den snabbt bli över-
mogen och platt, innan den kunnat utveckla sin typiska arom. 
Ännu en egenskap skiljer riesling från chardonnay andra 
sorter är att den blir bäst när den jäses kallt, inte genomgår 
någon malolaktisk jäsning, inte lagras i barrique och fylls på 
flaskor tidigt. En bra riesling uppstår på vinberget, inte i      
källaren!

Rielsling är i sin ungdom gröngul och blir med åldern guldgul. 
Bouquetten påminner om rosor, persikor och aprikoser - men 
egentligen är den fruktigt kärnfulla rieslingtonen så själv-
ständig att den genast känns igen av de som har smakat den 
tidigare. Friskheten ersätts med åldern av en mandel- eller så 
kallad petroleumton. Enskilda påminner dofterna faktiskt om 
mineralolja, men de integrerar sig på ett så överraskande    
harmoniskt sätt i aromsymfonin att de på intet sätt inverkar 
negativt. “Würzburger Stein” är ett berömt vin som ännu i den 
oföreställbara åldern av 421 år sägs varit fantastiskt att dricka!

Chardonnay

Chardonnay har som grön vindruva haft ett liknande segertåg 
genom världen som cabernet sauvignon gjort som blå vin-
druva. Tillsammans med riesling tillhör den den högst        
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klassade vitvinssorten. År 2001 hade druvan 1400 kvadrat-
kilometer vinodlingsyta, ständigt ökande. Detta gör den till 
den sjunde mest förekommande druvsorten.

Det finns flera anledningar till varför chardonnay är så fram-
gånsrik. Först och främst är anpassningsbar i odlingen - den 
växer såväl i norr som i söder, i kallare och varmare, fuktigare 
och torrare regioner och på olika slags marker. Till och med 
behovet av sol hålls inom vissa gränser. Denna tolerans är en 
stor fördel - vinodlaren tar oftast en mycket liten risk när han 
odlar chardonnay. Ännu viktigare är dock chardonnays smak-
mässiga kvaliteter. Tillsammans med riesling tillhör den den 
högst klassade vitvinssorten. Chardonnay kan till och med dra 
nytta av utveckling i barrique, vilket är ett undantagsfall för 
ett vitt vin. Vid korrekt framtagning kännetecknas char-
donnay av finkänsliga nyanser och valnötsaromer. 

Chardonnay lämpar sig utmärkt för tillverkning av skumvin. 
Det är inte för intet som Frankrikes största chardonnay-
odlingar ligger i Champagne. Allt oftare utvinns också utsökta 
ädelsöta viner av chardonnay. Druvan visar sig alltså vara 
mångsidig - dess tredje stora fördel.

Den stora chardonnay-boomen på 1980-talet och druvans 
lämplighet för träfatsanvändning har också fört med sig en 
nackdel: den stora majoriteten av alla chardonnayviner 
smakar likadant. Elaka tungor säger att det som egentligen är 
avgörande är själva barriquetunnan eller (framför allt i       
Australien) de tillsatta ekträspånen, för det är de som ledde 
till chardonnays stora genombrott. Man kan konstatera att 

man genom det konsekventa och framhållna användandet av 
ekträ för chardonnay från Australien och Kalifornien tagit 
fram en ditintills okänd vintyp, vars smak passar den breda 
massan. Eftersom ekologiska viner bara utvinns i små mäng-
der ifrån innehållsrika druvor, gör sig dess självständiga karak-
tär mer uppenbar än hos massproducerade viner. 
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Sauvignon blanc

Den gröna druvsorten sauvignon blanc kallas även blanc 
fumé, muskat-silvaner eller helt enkelt sauvignon. Det fram-
stående elementet hos sauvignon blanc är dess förtjusande 
doft. Sauvignonviner passar utmärkt för nybörjare att öva upp 
sin näsa på!

Savignon blanc är en gammal druvsort från Frankrike. Den 
uppstod genom en naturlig korsning av traminer och en 
okänd sort. Den vita sauvignon korsades senaste med den blå 
cabernet franc, vilket ledde till en av de mest framgångsrika 
sorterna någonsin: cabernet sauvignon. Genom mutation upp-
stod mindre betydande varianter, som namngavs efter färgen 
på druvorna: sauvignon gris, sauvignon noir, sauvignon violet 
etc.

Idag framställs framför allt i övre Loiredalen sortrena, torra 
och friska vitviner som sancerre und pouilly-fumé, som är    
lagringsbara under lång tid. I Bourdeaux blandas sorten ofta 
med sémillon, så uppstår till exempel Graves och Sauternes. 
Men även utanför Europa är de doftande druvorna mycket om-
tyckta, speciellt i Argentina, Chile, Nya zeeland, Sydafrika och 
framför allt i Kalifornien, där de även kallas loire blanc fumé. 

Silvaner

Den gröna druvsorten silvaner är mycket gammal och här-
stammar förmodligen från Österrike. Under 1600-talet kom 
den med munkar till Tyskland, vilket också är det land där 
den idag odlas mest.

Silvanervin är ljusgula, milda och neutrala, när vinbergsläget 
är genomsnittligt. I de 
bästa lägena däremot upp-
står en helt annan silva-
ner, nämligen eleganta, 
kärnfulla och högstående 
vitviner. Bouquetten be-
tecknas som “jordig” och 
påminner ofta om 
krusbär. Fram till och 
med 1970-talet var silva-
ner med sina 30 % av     
odlingsområdet den mest 
odlade druvan i Tyskland. 
Därefter har dock müller-
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thurgau tagit dess plats - vilket kanske inte alltid har varit så 
bra ur kvalitetssynpunkt. Även i Alsace, Österrike och i 
Schweiz odlas silvaner, i dessa länder stavar man det dock 
med “y” (sylvaner).

Weissburgunder

Weissburgunder, eller på franska pinot blanc, är den ljusaste 
av alla pinotdruvor, och liknar chardonnay så mycket att den 
ändå in på 1800-talet ofta förväxlades med den.

Den sent mognande weissburgunderdruvan ger upphov till 
rentoniga viner med kraftiga syror och god åldringspotential. 
Dess bouquet är avvaktande, ibland med en ton av lind. Weiss-
burgunder når en hög alkoholhalt, också vid högre av-
kastningar. Trots alla fördelar håller sig den framgångsrika 
chardonnaydruvan kvar på sin plats, den har visat sig vara 
flexiblare inom odling och vinberedning.

I Bourgogne finns det idag bara små bestånd av weissburgun-
der. I Alsace växer något mer av den, där blandas den ofta 
med den besläktade auxerrois. I champagne är den en av 
grundvinerna i den berömda Schäumer. I Italien odlar man 
gärna weissburgunder, där heter druvan pinot bianco. Också i 
Östeuropa och i stora delar av den nya världen växer weiss-
burgunder, också där tycks den dock avta i mängd.
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KAPITEL 4

Mousserande 
vin

Mousserande viner görs på 
gröna vindruvor. Det finns 
många olika tillverkningssätt. 
Och kom ihåg: allt som        
skummar är inte Champagne.



KAPITEL 4 - MOUSSERANDE VIN

Tillverkning

Det finns lite olika sätt att tillverka mouss-
erande vin, eller skumvin, men det finns 
ännu fler begrepp. Här skiljer vi på tre olika 
metoder, men sammanlagt finns det fler 
olika namn för dem. Förutom dessa 
tillverkningsmetoder finns det en metod 
där man tillsätter kolsyra utifrån, s.k. främ-
mande kolsyra. Detta är en billig variant 
och sådana skumviner räknas i regel till de 
lite “fulare” vinerna. I vissa länder måste då 
även etiketten deklarera att det rör sig om       
tillsatt kolsyra.
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Champagnemetoden

Champagnemetoden kallas även Méthode Classique eller 
Méthode Traditionelle. Det är det äldsta och mest anspråks-
fulla sättet att framställa mousserade vin på.

Den andra jäsningen, där bubblorna uppstår, sker i själva 
flaskan och tar ca 3 veckor. Under månader eller till och 
med år lagras därefter vinet liggande.

Därefter placeras flaskan i lutande läge och slutligen helt 
upp och ner. Genom att flaskan regelmässigt vrids samlas 
jästen i flaskhalsen. För att avlägsna jästen kyls i regel flask-
halsen varpå flaskan kort därefter öppnas så att kolsyre-
trycket pressar ut jästen. Detta kallas “degorgering”. Vin-
förlusten som uppstår ersätts med en socker- och vin-
blandning som kallas “dosage”. Sammansättningen av 
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denna blandning är en väl bevarad hemlighet, eftersom den 
avgör sorten av mousserande vin (brut, sec, demi-sec osv.). 
Vid sidan av champagner framställs även till exempel           
Cremant, Cava och Winzersekt enligt den klassiska metoden.

Méthode Champenoise

Bara skumviner från området Champagne, som framsälls     
genom flaskjäsningsmetoden, har rätt att bära tillägget    
“Méthode Champenoise”.

Méthode Champenoise är alltså till tillverkningen sett det-
samma som Champagnemetoden. Det var en tidigare beteck-
ning för en flaskjäsningsmetod inom skumvinsproduktion, 
men 1994 reserverades begreppet genom en EU-förordning 
för framställningsmetoden för en champagne. Det betyder att 
bara skumviner från området Champagne, som framställs    

genom flaskjäsningsmetoden, har rätt att bära tillägget     
“Méthode Champenoise”.

Méthode Charmat

Méthode Charmat är det franska uttrycket för charmat-
metoden, och fått sitt namn ifrån sin uppfinnare, den franska 
oenologen Eugène Charmat, som utvecklade metoden 1907. 
Det är ett berepp för framställning av skumvin i en tank, och 
kallas därför också tankmetoden. Kvaliteten på skumviner 
som framställs genom Méthode Charmat är oftast något lägre 
än på viner som framställs med flaskjäsning, men tack vare 
sitt lägre pris säljs den ändå i stora mängder. Till skillnad från 
champagnemetoden genomgår vinet inte den andra jäsningen 
i flaskan, utan i en trycktank. Efter jäsningen och bildandet av 
kolsyra filtreras jästen ut och vinet hälls upp på flaskor under 
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tillsats av så kallat dosage. Charmatmetoden är mycket mer 
kostnadseffektiv, och samtidigt snabbare och mindre kompli-
cerad än den klassiska metoden. Som regel kan man dock inte 
uppnå samma höga kvalitet som med en flaskjäsning. Framför 
allt Asti Spumante, Prosecco och tysk sekt framställs med 
tankjäsning. 

Méthode Dioise

Méthode Dioise är ett speciellt tillvägagångssätt för skumvins-
framställning i områdena kring norra Rhône. Direkt efter 
pressning kyls musten ner ordentligt, de förstå två dagarna 
ändå ner till -3°C.
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Jäsningen sker i låg temperatur, så att processen sträcker sig 
över 4 månader och efter det inte ens är helt färdig. Alkohol-
halten ligger då på ca 7,5 %, den naturliga sockerhalten på ca 
80 g/l. Detta ofärdiga söta ungvin fylls då upp i flaskor. I flask-
orna jäser drycken ytterligare ett par månader och bygger     
genom den bestående kolsyran upp det nödvändiga trycket på 
5-7 bar.

Slutligen sugs vinet ut genom ett rör i kapsylen och fylls om i 
nya flaskor - bottensatserna av jäst förblir så i de gamla flask-
orna. Till skillnad från de flesta metoder av skumvinsfram-
ställning finns det för Méthode Dioise ingen dosering, dvs.   
ingen extra tillsats av sockerlösning. Trots detta har vinet en 
kännbar sötma och därmed låg alkoholhalt. 

Lagring

Mousserande viner är ännu känsligare än andra viner. Ljus 
och värme är deras värsta fiender och flaskor som lagras 
stående kan förstöras på kort tid.

När luftfuktigheten är under 60 % ska flaskan lagras liggande, 
så att korken håller sig fuktig och tät. Bäst lämpar sig svala 
och mörka rum med en temperatur på 8-15°C. Det är inte att 
rekommendera att “reservlagra” mousserande viner i kyl-
skåpet, vinet blir då livlöst och tråkigt. Redan öppnade flaskor 
kan bevaras en eller två veckor i kylskåp med en speciell 
återförslutningsbar kork (finns att köpa i butiker för hus-
geråd).
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EXKURS: OLIKA SLAGS SKUMVINER

Vad är egentligen skillnaden på cava, champagne och 
en sekt? Vi ska inte krångla till det, utan förklarar   
nedan helt kort några begrepp kring mousserande 
viner. 

Mousserande viner

Mousserande viner kallar man alla kolsyrehaltiga viner som 
framställts med en av dessa två metoder: antingen genom 
flaskjäsning (Méthode Classique) eller genom jäsning i tank, i 
vilken en andra jäsning sker i förslutna tryckbehållare.

Champagne

Champagne produceras i ett tydligt avgränsat vinodlings-
område (nämligen i Champagne, norr om Paris) och enligt 
strikt reglerade odlingsmetoder och en klart definierad        
produktionsprocess (där kolsyran uppstår genom flask-
jäsning, se beskrivningen ovan).

Cremant

Cremant framställs även den genom flaskjäsning, men med 
mindre kolsyretryck.

Cava

Cava är mousserande viner från Spanien, framställda genom 
flaskjäsning.

Sekt

Mousserande vin från Tyskland kallas sekt.

Spumante

Spumante kallas mousserande viner från Italien.

Förutom de olika skumvinssorterna ovan, finns det också 
olika sötmagrade att hålla reda på. Dessa är naturligtvis vik-
tiga för smaken, och ett mer elegant sätt att uttrycka om ett 
vin är sött eller torrt. Det hela har med mängden sockerdos-
age att göra. Dosage är en vin- och sockerlösning som tillsätts 
det mousserande vinet innan korken tillsluts. 
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Beroende på sockerlösningens styrka finns följande begrepp 
skrivna på flaskan:

• “Extra brut” eller “ultra brut” som betyder “utan tillsats av 
dosage”

• “Brut” betyder “dosage med max 15g/l restsocker i vinet”

• “Sec” “dosage med max. 35g/l restsocker i vinet”

• “Demi-Sec” “dosage med max. 50g/l restsocker i vinet”

• “Doux” “dosage med mer än 50g/l restsocker i vinet”.
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KAPITEL 4 - MOUSSERANDE VIN

Smak Precis som med all slags vin finns det flera parametrar 
som påverkar smaken på mousserande vin. Hur kallt, 
med vilket glas och till eventuellt till vilket tilltugg 
tänker du servera “skumpan”?
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Serveringstemperatur

Ett mousserande vin ska serveras svalt, men inte iskallt.        
6-10°C är optimalt. När det mousserande vinet är för varmt 
bubblar det över på ett explosionsartat sätt när flaskan 
öppnas och landar på kläder och möbler istället för i glaset. 
Det räcker vanligtvis att ställa flaskan två till tre i timmar kyl-
skåpet eller ca 15 min i en behållare med isvatten. Det vore 
synd att servera det för kallt, eftersom det mousserande vinets 
bouquet då inte kommer helt till uttryck. Förövrigt bedövar 
kyla gommen. Precis som med vitvin gäller regeln att man 
serverar viner av enklare kvalitet svalare än de högkvalitativa.

Glas för mousserande vin

Även glasen har stort inflytande på upplevelsen av det 
mousserande vinet. Breda, låga glas (coupeglas) är inte att    
rekommendera. I sådana kan bubblorna inte riktigt stiga och 
vinets bouquet tappar sitt uttryck. Det bästa är höga, smala 
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och tulpanformade glas. Då samlar sig vinets bouquet och 
bubblorna stiger i en vacker, stadig ström till ytan. Man ska 
absolut inte röra om i glaset för att minska på kolsyran. 
Detta skulle på 30 sekunder förstöra flera års arbete!

Mousserande vin och mat

Innan maten bör man servera ett torrt och lätt mousse-
rande vin. De tyngre och fylligare sorterna passar bättre till 
själva måltiden. Den som inte tycker om så mycket bubblor 
till maten väljer hellre ett pärlvin eller en Secco, som         
innehåller på sin höjd hälften så mycket kolsyra som tradi-
tionella mousserande viner tillverkade enligt Méthode    
Classique.

Avlägsna korken

Många människor tror att korken ska avlägsnas med en 
knall. Ett stilfult öppnande är dock knappt hörbart: Korken 
hålls fast med ena handen medan flaskan vrids med den an-
dra tills korken lossnar från flaskan med ett svagt “plopp”. 

Cocktails

Redan från början räknades kreationer med champagne 
som det bästa en bar hade att erbjuda. Den äldsta            
bubblande drinken går under namnet “champagne cock-
tail” och blandas på en sockerbit med angosturalikör, kon-
jak och champagne. Om det måste vara en champagne,     
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eller om det räcker med ett prisvärt mousserande vin, 
därom tvista de lärde. Vad som garanterat är vikigt är att 
vinet i en cocktail alltid ska vara väl kylt, tillsättas som 
en sista ingrediens i drinken och aldrig “misshandlas” i 
shakern. I motsats till många andra drinkar blandas 
champangnecocktails oftast bara med en annan sorts 
dryck, till exempel med gin för en “French 75”, med Per-
nod för en “Hemingway”, med Guinness för en “Black 

Velvet” och med apelsinjuice för en “Mimosa”. Förklädd 
till en cocktail erövrade också Proseccon under det       
tidigar 40-talet barerna och gästernas hjärtan: Giuseppe 
Cipriani från den världsberömda Harry's Bar i Venedig 
uppfann Prosecco-kreationerna “Bellini” med                
persikopuré, “Tiziano” med färskpressad druvjuice och 
“Rossini” med jordgubbspuré.
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EXKURS: RESTSOCKER

Hur mycket druvsocker som förblir i vinet beror på jäsningen och på vilken metod som används i vini-
fieringen. Lite restsocker gör vinet mjukare och mildare.

Restsocker är ett begrepp för det icke jästa sockret i vin. Det kan röra sig om icke jäsningsbara sockerarter, alltså sådana som inte om-
vandlas till alkohol och kolsyra, eller också sockerarter (glykos och fruktos), som vinmakaren avsiktligt har förhindrat från att jäsa.

Den bestående mängden socker i vin mäts i gram per liter. Vin med mindre än 4 g/l restsocker räknas i Schweiz och Tyskland som 
torrt, så länge restsockret inte utgör mer än 2 g/l mer än den totala syran (gäller för Tyskland). Men även om restsockret överstiger 25 
g/l upplevs vinet inte alltid som sött, om en kraftig syra eller eventuellt också bittert verkande tanniner förekommer. Ovan har vi 
nämnt lite olika begrepp för vad dessa gränsvärden kallas.

Små mängder restsocker verkar inte i första hand sött, utan levererar snarare ett intryck av mjukhet och mildhet. Det finns olika meto-
der för att låta en restsocker förbli i vin, tillexempel genom att tillsätta alkohol som stoppar jästen (sprittillsatta viner som sherry). 
Samma effekt får man genom att kyla ned ett jäsande vin, genom tillsats av SO2 (svaveldioxid) eller genom filtrering och sterilfyllning. 
Å andra sidan kan man, om det är tillåtet i lag, tillsätta ojäst söt druvsaft (sötreserv) i färdigjäst vin, tillexemel vid skumvinsfram-
ställning. Restsocker i instabila viner kan efter flaskfyllning leda till efterjäsning. Då uppstår kolsyra och alkohol, i sällsynta fall också 
ättiksyra. Detta leder till rubiditet och eventuellt också till en smakdefekt.



EXKURS: BLENDS, CUVÉES OCH ÅRGÅNGAR

Cuvée, blends, assemblage: tre ord för en och samma 
sak, nämligen “blandning”, som det lite platt kallas på 
svenska. 

Engelska “blend” kommer från kolonialtiden och var mer relaterat 
till portvin, whiskey och te. Franska assemblage eller tyskans    
“Verschnitt” är mer direktrelaterat till blandning av vin. Men vad 
är det som blandas? Dels kan man blanda olika vindruvesorter. 
Olika vindruvor har olika egenskaper och utifrån vilket resultat 
som önskas kan man komponera fram fantastiska resultat genom 
blandning. Men en god blandning kräver mycket tid och skicklig-
het. Bestämmer man sig för att plantera en ny druvsort för en viss 
blandning tar det åtminstone 5 år innan man frigjort land och låtit 
druvorna växa upp i en tillräcklig mängd. Man måste alltså veta 
vad man vill uppnå och hur detta uppnås. Vilka druvor passar 

ihop, hur kompletterar de varandra, och i vilken mängd bör de 
blandas? Druvsortsblandning har till viss del fått ett oförtjänt 
dåligt dykte. Anledningen kan dels vara att massproducerade viner 
ofta slentrianmässigt blandar ett antal standardsorter som säkra 
kort, och produktionen är tämligen tråkig. Ändå kan ett assem-
blage uppnå fantastiska resultat, och flera av de mest ädla vinerna 
i världen är i själva verket blandningar. 

En annan blandning är att blanda samma druvor från olika geo-
grafiska orter, så att en terroirblandning uppstår. Det finns också 
årgångsblandning, alltså en blandning av olika årgångar från 
samma vin. Detta görs nästan uteslutande bland skumviner: där är 
det snarare regel än undantag. Anledningen är att man vill hålla 
kvaliteten konstant och minimera risken för lägre kvalitet för att 
ett år är svagt. I Tyskland utgör årgångssekter, alltså sekt från en 
och samma årgång endast 1 % av det totala utbudet. Inom röd- och 
vitviner däremot är årgångsblandningar väldigt ovanligt. 
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KAPITEL 5

Dessertvin

Med dessertvin menas söta viner med stor andel 
restsocker. Begreppet är inte helt vetenskapligt 
och saknar klara gränser. Generellt gäller att 
kryddiga dessertviner bör drickas till sötare 
efterrätter. Apelsinefterrätter är nästan alltid ett 
vinnande koncept. 



KAPITEL 5 - DESSERTVIN

Vad är dessertvin?

Å ena sidan används dessertvin som begrepp för vin som enbart fått 
sin alkohol och restsötma från druvorna, t.ex. isvin, “Beerenauslese” 
eller ädelsöta viner. Men också likör, sherry, portvin och många an-
dra typer av vin kallas ibland för dessertviner - även om dessa oftast 
fått extra alkohol eller socker tillsatt.
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Oftast är sötviner söta för att man inte låtit sockret 
fullständigt jäsa och bli till alkohol, så att det är en del 
restsocker kvar. Detta socker är till största delen     
fruktossocker som är sötare än vanligt rörsocker. 
Därför räcker en relativt liten mängd restsocker för 
att göra vinet sött.  Till de mer kända dessertvinerna 
hör bland annat Samosvin, Tokajer (bild på nästa 
sida), Muskateller och Sauternes. 

Isvin

Isvin uppstår genom att pressa frusna vindruvor. Prin-
cipen är enkel: medan den extraktrika och söta mus-
ten förblir flytande kring -5 till -10°C, fryser den vatt-

niga andelen tidigare. Vid pressningen flyter därför 
den koncentrerade saften bort och iskristallerna blir 
kvar med druvskalen och kärnorna. Ju kallare, desto 
bättre fungerar principen. Isvinsskörden kan göras 
närsomhelst mellan november och februari. För vin-
makaren är det dock inte helt riskfritt, eftersom friska 
och mogna druvor låts ligga kvar i förhoppning av 
frostnätter kommer. Uteblir de, blir det inget isvin. 
Och om det blir isvin blir avkastningen mycket liten, 
eftersom en del av saften i vattenkristallerna rinner åt 
sidan. Det förklarar isvinets relativt höga pris. 

Isvin har tillverkats i de nordliga vinodlingsområdena 
sedan 1700-talet. Sedan ungefär 1975 produceras det 
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också mycket framgångsrikt i Kanada. EU:s 
skyddsbenämning “Icewine” finns sedan 
2001. Till isvin passar sorbetsorter av alla 
de slag bra. 

Portvin

Portvin är ett sött vin med hög alkoholhalt, 
som nästan alltid är rött (men det finns 
också som vitt). Portviner är tunga och har 
mycket god lagringspotential. Ett bra port-
vin är utmärkt att dricka efter 20 års          
lagring, och optimalt kan det vara efter först 
50 år. Förutom dessert (att föredra är cho-

klad eller nougat) kan man ha nötter eller 
torkade aprikoser som tilltugg. Namnet kom-
mer från hemstaden Oporto (på svenska 
Porto) vid den portugisiska floden Douros 
mynning.

Likörviner

Likörviner kallas viner som blivit tillsatta 
alkohol. Ett likörvin kan t.ex. vara en sherry, 
vilket är ett förstärkt vitvin från Spanien, 
som man visserligen kan dricka till dessert 
men som oftast gör sig bäst till aperitif. 
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KAPITEL 5 - DESSERTVIN

Tillverkning

Det vanligaste är att vinmakaren svavlar vinet så att jästen dör. Sedan filtreras vinet så att jästresterna 
försvinner. På detta sätt görs de flesta tyska söta vitviner. För sherryviner tillsätts sedan alkohol. När       
alkoholhalten överstiger 16% är det omöjligt för jästen att arbeta vidare. Alternativt låter man jäsningen av-
slutas av sig själv, men då krävs en del kunskap om hur jästen fungerar och et klart mål om hur hög alkohol- 
och sockerhalt som önskas. Beroende på det geografiska läget varierar jästsorterna i sin kraft. I Sauternes 

arbetar jästen i upp till 
14-procentig alkoholhalt, 
mellan den i Mosel och 
andra tyska områden 
avstannar redan v id      
7,5 %. Detta gäller också 
för isviner. 
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Inom dessertvinstillverkning gäller det att stoppa jäsningen för att förhindra att sockret omvandlas till alko-
hol och låta det förbli sött. Det finns flera sätt att göra detta på. 



KAPITEL 6

Vinprovning

Det kanske bästa sättet att lära sig om vin är att 
själv gå på provningar. Man kan även med      
lätthet anordna egna vinprovningar hemma. 
Det är ett bra sätt att öva upp känslan för olika 
smaker och dofter, att lära sig hur vinets olika 
element hänger samman och vad som gör ett 
vin bra eller mindre bra. 



KAPITEL 6 - VINPROVNING

Hur gör man en vin-
provning?

Få produkter dras med så många fördomar som vin. 
Många så kallade “vinkännare” vet om de tycker om ett 
vin först efter att de studerat dess etikett. Vi rekommen-
derar: låt dig inte (vilse-)ledas av namn och märke. Det 
är mycket bättre att själv bedöma vinerna. Gör egna vin-
provningar - du kommer att lära dig något av det! Det 
viktiga är att öva, öva, öva. Då menar vi inte mängden, 
utan mångfalden av viner och vinprovningarnas regel-
bundenhet.
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Vinprovning med vänner

En vinprovning i grupp är naturligtvis det bästa. Man kan 
byta intryck med varandra och försöka att själv utforska aspek-
ter som andra lyckats smaka och lukta bättre. Ett utbyte i 
goda vänners lag förbättrar inte bara vinkunskapen, det är 
också väldigt roligt. Vid varje vinprovning finns det en regel 
som alltid bör följas: det måste ske “blint”.

Blind vinprovning

Detta betyder att det vid varje vinprovning bara finns en      
person (eller ingen) som vet, vilka viner som inmundigas. Är 
temat rödvin, kan det på sin höjd avslöjas att det rör sig om 
ett vin årgång 2005 från södra Frankrike. Detaljer kring något 
vin får inte vara känt av någon deltagare. Bara på detta sätt 
kan deltagarna ge helt neutrala omdömen. Flaskan täcks då så 
att man inte kan se vilket vin det är man provar. På det sättet 
utesluts fördomar och förutfattade meningar. Under en blind-
provning avsmakas oftast viner av samma härkomst och/eller 
med samma sorts druvor. Högst krav ställer blindprovningen 
där inget speciellt tema anges, till exempel vid tester till     
Master of Wine. Det handlar då först om att fastställa från 
vilken region vinet kommer, sedan vilken druvsort det inne-
håller och slutligen årsgång eller till och med vinodlare.

Även otränade vinälskare kan få ut mycket av blindpriovnin-
gar. Man koncentrerar sig på vinets färg och doft och lägger 

märke till hur det påverkar känslan i gommen. På så sätt kan 
man - genom att jämföra flera viner - avgöra vilka egenskaper 
som är mest framträdande och inte minst vilken sorts vin man 
föredrar.

"Trepunktstest"

En viktig slags blindprovning är det så kallade "trepunkts-
testet". Här får man tre glas, av vilka två innehåller samma 
slags vin. Nu gäller det att målmedvetet hitta det annorlunda 
vinet. Det låter enkelt, men det är det inte. Till och med för 
proffs är det svårt att finna det riktiga vinet. Detta är en 
lärorik skola. Blindtest ger bra resultat vid granskning av vin-
hantering och produktion av cuvéeviner. Vid en öppen 
provning tenderar man att bekräfta sina förutfattade       men-
ingar. Vid en blindprovning är detta inte möjligt.
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EXKURS: DRICKMOGNAD

Framstegen inom vingårdsnäringen och oenologi har kommit väl till 
användning för vinälskare. 

Man behöver inte längre ha så mycket tålamod för att se ett rött 
toppvin hitta sin jämvikt och presentera sig i sitt bästa drickmogna till-
stånd. Toppviner mognar före fyllning i regel 1-3 år i barrique eller i 
större trätunnor.

Tålamod lönar sig

Om vinerna förr i sin ungdom visade upp en hårdhet och förslutenhet, 
kan de idag i sin ungdom vara mjuka och praktfulla. Detta har att göra 
med att vinodlarna har lärt sig hur deras druvor ska planteras för opti-
mal mognad, och att styra fermenteringen på så sätt att man kan ut-
vinna maximal mängd frukt och mogen tannin. Trots detta är det synd 
att dricka ett exklusivt rött vin inom kort tid efter fyllning. Anledningen 
är att vinet får en extra dimension med tiden; en mognadens dimen-
sion. Ett toppvin har normalt sett stor del alkohol och garvämnen, 
mycket syror och oftast även rik mängd ekträkryddor. I vinets ungdom 
träder dessa attribut bara enskilt fram. Vinet växer fram till något stort 
först inne i flaskan, när de olika egenskaperna förenar sig till en mogen 
och bedårande elegans.
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Lagring av vin är dock inte riskfritt: ingen kan på 
förhand exakt förutsäga när en planta av 
toppklass kommer att nå sin drickmognad och 
höjdpunkt. Att ta reda på det är vinodlarens 
spännande och förtjusande uppgift. Därför lönar 
det sig att köpa upp ett visst förråd av ett 
toppvin (exempelvis 12 flaskor). Då kan man 
med jämna mellanrum, typiskt två år, låta 
servera vinet. När den mest gynnsamma tid-
punkten är funnen, finns det på så vis antagligen 
några flaskor kvar i förrådet.

När når ett exklusivt rödvin sin drickmog-
nad?

Idag är det ofta så att ett modernt rödvin av 
toppklass uppnår en viss grad av drickmognad 
redan de första två åren efter buteljering, det har 
till och med drag av en ungomlig charm. 
Därefter faller det ner i ett hål som tycks 
otillgängligt. Först efter 5-8 år visar det upp sin 
sanna storlek, som vanligtvis kan bevaras i ytter-
ligare några år. Men att vänta för länge innebär    
också en risk: de röda toppvinerna från idag har 
ofta redan efter 20 år passerat sin zenit.
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EXKURS: PRIS PÅ VINER

Hur kan det komma sig att ett visst vin kostar 
69 kronor, och ett annat flera hundra eller flera 
tusen? Skiljer sig verkligen viner så drastiskt 
åt?

Självklart skiljer sig viner åt i kvalitet och klass. Men 
priset är ändå bara svagt korrelerat till just kvaliteten - 
det är många andra faktorer som spelar in. Givetvis blir 
ett riktigt välgjort vin dyrare, där omsorg lagts ner på 
vård av vindruvorna, jorden och omkringliggande mark 
och där man brytt sig om alla steg i vinifieringen och 
t.ex. lagrat vinet i dyra fat, jämfört med ett mass-
producerat vin där kvaliteten får lägsta prioritet. Men 

även sådana viner skulle inte kosta mycket mer än   
hundralappen om det bara var produktionen som av-
gjorde. En stor del, ibland till och med lejonparten, har 
med marknadsföring att göra. Till sist avgör förstås 
också vinets efterfrågan vilket pris försäljaren kan låta 
stå på prislappen. Efterfrågan i sig är också beroende 
på mängden som finns: fina viner som är sällsynta 
driver ofta upp efterfrågan och priset. 

Andra faktorer som spelar roll kan vara vinets namn: 
många viner drar till med något adligt eller nobelt     
klingande namn för att ge ett mer seriöst intryck. Eti-
ketten förändrar prisbilden, kanske är den framställd 
av en känd konstnär och tryck i guldfärg, då blir vinet   
dyrare. Noteringar om årgång och recensioner och     
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betyg av vinexperter kan förändra vinets rykte och bli helt 
avgörande för priset, oavsett hur vinet egentligen smakar. 
Förväntningarna på ett bra vin höjer priset. Vissa årgångar 
som anses “bra” är bara bra på just vissa ställen. 

Till detta kommer naturligtvis moms och alkoholskatt. I 
Sverige ligger momsen på 25 % av priset, och därtill kom-
mer för vin som har en alkoholhalt på mellan 8,5-15 volym-
procent tillkommer en skatt på 25,17 kronor per liter. Säljs 
vinet i Systembolaget och inte över Internet kommer dess-
utom ett litet extra påslag därifrån. 

Är vinerna för dyra på restauranger?

Restauranger sätter oftast priserna på vinlistan genom att 
fördubbla, tredubbla eller till och med fyrdubbla dess pris 
ute i handeln. Det vore naivt att tro att en restaurang med 
höga personal- och driftkostnader, som en restaurang med 
vinkällare nödvändigtvis är förenad med, skulle kunna er-
bjuda vin till samma pris som en vanlig vinhandlare eller 
Systembolaget. Men det finns också restauranger som 
oavsett vinets grundpris slår på en fast summa för att upp-
muntra gästen till att kosta på sig något alldeles extra till det 
fina köket.
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EXKURS: DRICKTEMPERATUR

Vad avgör den rätta dricktemperaturen för ett vin och 
vilken är den rätta temperaturen? 

Olika beståndsdelar i vinet lyfts fram beroende på vinets temp-
eratur. Är vinet för varmt, framhävs alkoholen alltför mycket 
och vinet verkar kvalmigt. Är det för svalt, kom-
mer vinets nyanser inte fram på rätt sätt. Den 
optimala dricktemperaturen skiljer sig från vin 
till vin, och egentligen från druva till druva 
eftersom olika druvsorter har olika karaktärs-
drag. Röda viner kan må bra av att bli inställda 
i kylskåpet för att komma ner i temperatur     
innan flaskan öppnas. 16-18°C är en perfekt 
serveringstemperatur. Yngre, enklare och frukti-
gare viner kan man dricka vid 16°C medan mer 

fylliga och rika viner bör vara 18 eller högst 20°C. Vita viner 
bör som känt drickas svalare, med fördel kring 8-10°C. För vit-
viner gäller också att ju lättare vinet är, desto svalare bör det 
drickas. Fylligare viner ska vara lite varmare, upp til 12°C me-
dan riktigt fylliga och mäktiga viner kan drickas även vid 14°C. 
För kallt serverade viner kan man tänka att om glaset immar 
igen efter att man fyllt upp det, så är det något för kallt.

En vanlig tumregel för att värma upp eller kyla ned 
viner före servering är den s.k. 30-minutersregeln: vit-
viner förvaras i kylskåpet och tas ut 30 minuter innan 
det öppnas. Rödviner sätts in i kylskåpet 30 minuter 
innan det tas ut och öppnas. Konsten att anpassa sva-
lare viner till sin omgivnings temperatur kallas     
“chambrering”, och att kyla ned det kallas “frappe-
ring”. En ännu snabbare frapperingsvariant är förstås 
att ställa in den en kort stund i frysen, något som 
dock kan vara skadligt för vinet. 
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Vindefekter

Om ett vin har en defekt betyder det att vinet på något sätt av-
viker från det sätt det ska vara, antingen genom sin smak, sin 
lukt eller på något annat vis. Vindefekter uppstår ofta i 
tillverkningen men kan också bero på felaktig lagring och     
behandling av vinet. Nedan beskrivs några vindefekter.

Korksmak

Korkar utvinns ifrån korkekens bark. Dess höga porösitet är 
av fördel vid lagring av många viner, dock innebär korken 
också en fara för att vinet ska få den väl(-ö-)kända kork-
smaken.

Kork är lätt, elastiskt, svårantändande, flytande, stöt-
dämpande, isolerande och tätande. En kubikcenti-

meter av detta material består av 40-100 miljoner celler, och 
har ett minimum av fast material och en luftandel på 90 %. 
Denna höga porösitet är av fördel vid lagring av många viner, 
dock försätts vinet i och med korken i fara för korksmak.

1-3 % av alla viner har en lätt korksmak

Det romantiska gamla källarvalvet försvinner allt mer och 
ersätts av renstädade, moderna produktionshallar, i vilka 
många vindefekter inte kan uppstå. Då är just korksmak 
väldigt frustrerande. Huvudorsaken för denna defekt är 2,4,6-
trikloranisol, som kan härstamma från ett antal olika källor. 
Korkeken själv är under sin långa växtperiod sårbar i och med 
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sin bark, igenom vilken lavar kan tränga sig in. Växtbekämpningsmedel kan också ta sig genom rötterna eller stam-
marna och in till korklagret. Ett allt för hårt gödslande kan leda till sprickor och gluggar i barken - ett perfekt närings-
underlag för mikroorganismer. Också under transporten, i lagringen eller vid behandling av korkbarken kan det 
korksmaksbildande ämnet triklorfenol uppstå: unket luktande paletter eller kartonger eller lagerrum är tillräckligt 
för att föranleda kontaminering.

Tillverkningsmetoden kan vara avgörande

De från eken avlägsnade korkplattorna läggs i regel att koka. Eftersom det rör sig om ett utmärkt isoleringsmaterial 
kan kork dock inte fullständigt steriliseras genom kokning. Olämplig lagring (för fuktigt) och kontakt med mikro-

75

Gamla romantiska vinerilokaler ersätts alltmer med sterila och superrena 
lokaler där många vindefekter inte kan uppstå. Då är korksmak extra 
snöpligt.



organismer kan också ge upphov till korksmak. Även för kork 
som inte behandlats med klorhaltiga blekmedel kan andelen 
klor i sydliga länders kranvatten vara tillräckligt för att föror-
saka en defekt. Ständigt prövas nya metoder för att lösa 
problemet (mikrovågor, enzymbehandling).

Korksmak eller ej?

Alla unkna toner i ett vin måste inte vara korksmak: även 
svampangripna druvor eller undermålig hygien i vinkällaren 
kan leda till att vinet luktar unket eller instängt.

Viner från kontrollerad ekologisk odling är lika sårbara som 
konventionella viner. En försiktighetsåtgärd som kan tas är 
att välja förstklassiga korkar, som dock blir dyrare.

Ättiksyradefekt

Ättiksyradefekt är en farlig och vanligt förekommande vin-
defekt som har sitt ursprung i ättiksyrabakterien. Den kan    
bildas på skadade eller spruckna vindruvor för att sedan 
hamna i musten, där ättiksyra uppstår.

När vinflaskor står öppna för länge eller om vinbehållare inte 
är fyllda till brädden ökas processen på genom den förhöjda 
kontakten med syre.

Vanligast förekommande är defekten i mäskjäsning av rödvin, 
eftersom mäsk är relativt rikt på syre. Vinets färg blir intensiv 
(med drag av brunt), i vissa fall bildas också ett slemmigt, lätt 
grumligt skikt av skinn på ytan. Vinets lukt påminner om      
ättika genom sin otrevliga syrliga och stickande odör, smaken 
är surstark. Ett sådant vin betecknas på vinspråk som flyktigt 
(volatilt). För att förebygga detta bör strikt hygien iakttas, all 
kontakt av vinet med syre skall undvikas så långt det går      
medan svavelhalten i mäsken ska hållas låg. Har defekten väl 
uppstått kan den i vin endast med svårighet bekämpas. 
Försök görs med osmos (omvänd osmos) och jonutbyte.

“Brett”

Brettanomyces, eller med ett enklare ord kallat “brett”, är en 
svårupptäckt vindefekt, som härstammar från jästen.
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Brettviner har en animalisk ton vars smak varierar ifrån 
stall och hästsvett till läder. Brett anses inte alltid vara 
en vindefekt. Det finns vinproducenter som avsiktligt 
siktar mot sådana aromer. Idag säljs rödviner med en 
tydligt, nästan ensidig brett-ton på marknadens billigare 
segment. För att svara på frågan om brett är ett tecken 
på kvalitet eller defekt måste man ta hänsyn till vinets 
typ, smakens intensitet och sin egna personliga smak.

“Böckser”

 "Böckser" kallas en grupp av vindefekter. När defekt-
erna uppstår ger de upphov till lukt av ruttet ägg eller 
kött, ibland även bränt gummi, kokt sparris eller vitlök. 
Ibland räknas också inslag av jäst in i gruppen böckser. 
Oftast uppstår defekten under jäsningen.

Det finns många möjliga orsaker, som ofta hör ihop:    
undermålig tillförsel av näring under vinrankornas    
mognadsperiod, rester av svavelhaltiga växtskydd i saft-
en, för höga temperaturer under jäsning, för höga svavel-
halter, felaktig torrkonservering av tunnor, med mera.

Kopparmyntstricket

Hos unga viner förekommer ofta en kortvarig variant av 
böckser, som antingen försvinner när vinet lagras eller 
genom ventilation. Symtomen kan bekämpas med aktivt 
kol eller kopparsulfat. Små tecken på böckser kan man 
själv motverka med hjälp av kopparklarning: genom att 
lägga ett kopparmynt i glaset, varefter den otrevliga    
lukten stegvis försvinner.
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KAPITEL 7

Vin och hälsa

"Vin är bland drycker den mest användbara, 
bland mediciner den mest välsmakande och 
bland näringsmedlen den mest angenäma." 

Plutark.



KAPITEL 7 - VIN OCH HÄLSA

Är vin nyttigt?

Diskussionen om vindrickandets     
inflytande på hälsan lär vara lika 
gammal som vinproduktionen själv. 
Med tiden har det bevisats och även 
accepterats också av de mer försikt-
iga läkarna: måttlig vinkonsumtion 
kan bidra till minskad risk för hjärt-
infarkt. Regelbundet vindrickande  
aktiverar blodcirkulationen och blod-
kärlen förblir elastiska och öppna, så 
att risken för hjärtsjukdomar        
sjunker.
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Det hänger på färgen

Vinets verkan beror dels på dess färg. Vid jäsningen av 
druvmusten extraheras från druvskalen en substans - resvera-
trol - som läkarna tillskriver speciella positiva egenskaper.   
Följaktligen finns det mycket mindre resevratrol i vitt vin efter-
som det pressas mycket tidigare.

Ingen fara för levern

Vin normaliserar blodtrycket: till exempel kan en röd burgun-
der höja blodtrycket, medan viner från Sancerre och Pouilly 
snarare sänker det. En måttlig vinkonsumtion påverkar inte 
bara kolesterolhalten positivt, utan även hjärnaktiviteten när 
man blir äldre: “Vin gör hjärnan aktiv, snabb och uppfinnings-
rik, full av livliga, eldiga och angenäma tankar”, konstaterade 
William Shakespeare. Och den ofta omnämnda skrump-
levern? Baserat på dagens kunskaper kan man utesluta risken 
för sådan vid måttlig konsumtion.
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Osynliga verksamma ämnen

Vin är inte bara rikt på aromer, utan även på vik-
tiga mineraler som till exempel kalium, kalcium 
och järn, samt livsviktiga spårämnen som mang-
an, zink, koppar och fluor. Bland de mineraliska 
jonerna förkommer ofta fosfor. Tillsammans 
med kalcium är det oumbärligt för benvävnaden 
och spelar en betydande roll för att bibehålla 
balansen mellan syror och baser i blodet.

Den slanka linjen

Fett- och alkoholinkonsumtion nämns ofta som 
de viktigaste orsakerna till övervikt. Att ett gram 
alkohol innehåller 7 kalorier är ett faktum. Om 
dessa kalorier gör oss tjocka är dock en annan 
fråga. I fler än sjuttio epidemiologiska studier 
kunde man inte påvisa något negativt samband 
mellan vinkonsumtion och ökad kroppsvikt.    
Tvärtom: det verkar snarare som att en måttligt 
vindrickande person i genomsnitt är slankare än 
absolutisten. Varför intag av alkoholkalorier för-
orsakar mindre energi än intag av andra kalorier 
är ännu outforskat. Exemplet Frankrike har gett 
upphov till uttrycket “den franska paradoxen”. 
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Systembolaget - den svenska modellen

Huruvida och i vilken utsträckning vin kan vara nyttigt är en 
fråga som kan diskuteras, men ingen skulle påstå att omåttlig 
konsumtion av alkohol är bra för kroppen eller samhället. Det 
är därför Sverige i likhet med flera an-
dra nordiska länder samt vissa del-
stater i Kanada och USA har mono-
pol på alkoholförsäljningen, eller på 
annat sätt reglerar den. Den svenska 
modellen med Systembolaget moti-
veras som ett försök att minska alko-
holens skador på folkhälsan. Har de 
lyckats? Även om man exakt kunde 
mäta Sveriges alkoholproblem, är det 
svårt att veta hur det skulle se ut med 
en annan alkoholpolitik. Rimligtvis 
skulle dock den totala alkohol-
konsumtionen gå upp om man tillät 
försäljning i vanliga butiker. En       
annan effekt och motivering för Sys-
tembolaget är att de som statligt, 
icke-vinstdrivande företag kan er-
bjuda sitt stora utbud på många gles-
bygdsorter. Nackdelarna av ett mono-
pol är att det totala utbudet och 
mångfalden naturligt minskar. Även 
om man genom Systembolaget kan 

privatimportera produkter utanför dess sortiment, är det en 
mer invecklad och tidskrävande process än i andra länder. 
Många vinälskare ser Systembolaget som en ansträninging 
och vill kunna strosa omkring i olika vinaffärer och låta sig in-
spireras, eller bara köpa ett vin på en gårdsprovning. System-

bolaget kan ha sina fördelar, men ett 
starkt uppsving i den svenska alkohol-
handeln på Internet ger vid handen att det 
tycks finnas ett behov för större mångfald.

Alternativ till monopol

I Sverige är alkohol relativt dyrt. Men man 
ska komma ihåg att alkoholskatten är 
skiljd från monopolverksamheten. Skatten 
kan sänkas utan att avskaffa monopolet, 
och tvärtom. Vissa vill ändå att Sverige 
ska avskaffa Systembolaget, men man 
skulle kunna förändra det också. Man 
skulle kunna ändra öppettider och utöka 
antalet butiker. Öl och vin skulle kunna 
säljas kallt. Vissa produkter, som vin, 
skulle kunna få extra tillstånd i speciella 
vinbutiker eller vid gårdsprovningar. Om 
monopolet ändå avskaffas skulle för-
säljningen kunna vara reglerad på andra 
sätt genom speciella certifikat eller 
försäljning fram till ett visst klockslag,    
eller genom höga alkoholskatter.
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KAPITEL 8

Vintillbehör

Vem har inte stått med en vinflaska utan 
att hitta en öppnare? Utan öppnaren, 
glaset eller korken för den delen, blir det 
inget vin. Vintillbehören är lika viktiga 
som själva innehållet i flaskan - inget att 
tumma på!



KAPITEL 8 - VINTILLBEHÖR

Glas, dekantering, 
övriga tillbehör

Vinglaset är ett viktigt medel för 
att presentera vinet för sinnena på 
ett angenämt sätt. Glaset är        
fönstret till vinet. Det ska göra     
vinets färg, aromämnen och smak 
så stor rättvisa som möjligt. Bäst 
görs detta av ett färglöst, oslipat 
och tunnväggigt glas som är snävare upptill.
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Ett glas med tillräckligt lång stjälk har fördelen att man kan 
bedöma vinets färg och renhet på rätt sätt utan att vidröra     
kupan. På så sätt kan man också förhindra att vinets tempera-
tur påverkas av handen. Förutom detta kan man med enkelhet 
svänga runt vinet i sådana glas, så att aromämnena fullt ut 
frigörs. Men fötterna måste hållas på jorden: även det mest    
nobla vinglas gör naturligtvis ingen Grand Cru av ett enkelt 
lantvin. För att välja ut det riktiga vinglaset gäller det att följa 
några grundregler. 

Vilket glas passar vilket vin?

Idag finns det i princip ett speciellt glas för varje känt vin. Det 
är inte nödvändigt att följa denna kult till punkt och pricka. 
Många vinälskare väljer istället ut ett perfekt universalglas och 
sparar plats i glasskåpet. Ett förråd på åtta eller tolv glas 

räcker till både aperitif och ett fullfjädrat rödvin när man får 
besök.

Några vinnjutare väljer ut tre eller till och med fyra sorters vin-
glas: ett med en särskilt stor kupa (75 cl) som lämpar sig för an-
språksfulla rödviner med mångskiktig bouquet; ett stort vin-
glas (48 cl) gör innehållsrika röd- och vitviner rättvisa. Och för 
de som mer gillar vitt vin, finns det speciella vitvinsglas (36 cl). 
I smala, långa skumvinsglas utvecklar sig bubblorna särskilt 
vackert. Sektglas däremot har nackdelen att de läskande bubb-
lorna och aromerna snabbt försvinner.

Äkta vinglasvård

För att vinets smak inte ska bli nedsatt måste vinglasen hållas 
absolut rena och luktfria. Optimalt är det om glaset blir ren-
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gjort med ett ekologiskt klanderfritt diskmedel och upprepade 
gånger sänks ner i hett vatten före torkning. Vinglas förvaras 
som bäst stående på foten i ett doftneutralt, dammfritt skåp.

Klart för servering

Med undantag för skumvinsglaset fyller vi vinglaset bara till 
en tredjedel, så att vinet kan svängas runt och dessutom inte 
värms upp för mycket mellan omgångarna. Vinglaset kan då 
också hållas i stjälken eller foten utan att ha tendensen att 
vilja tippa; den tar upp mindre värme från handen och skonas 
från fingeravtryck.

Dekantering

Att dekantera innebär att hälla upp ett flaskvin i en karaff. 
Målet med en dekantering är i första hand att filtrera bort 
mognadsfällning från ett stort vin, vars mognad kommit långt. 
Mognasfällning, eller depôt, är den samling färgpartiklar som 
med tiden bildas på botten hos ett extrakt- och substansrikt 
vin. Fällningen reducerar visserligen inte vinets kvalitet, men 
den grumliga geggan i vinet stör det estetiska intrycket.

Varför dekantera?

“Att dekantera ett litet bordsvin, det är tom ceremoni. En 20-
årig Bordeaux däremot, det är en förnuftets akt.” Frank J. 
Prial, vinkolumnist på New York Times.

Framförallt mogna rödviner måste man dekanera, men det 
lönar sig också att undersöka flaskor med mogen vit Bur-
gunder eller Bordeaux på fällning. Vitt vin med en fin grum-
lighet liggandes på botten av flaskan måste stå i ett par tim-
mar, så att sedimenten kan sjunka ner till botten. 

Skall bara mogna viner dekanteras?

I de allra flesta fall kan man säkerligen hålla sig till denna 
grundregel. Kritiker av denna hållning kommer dock med två 
invändningar: för det första framställs idag många viner på ett 
sätt som minimerar fällningsbildning, så att dekantering inte 
är nödvändigt. För det andra kan dekanteringen vara skadligt 
för ett vin som är mycket gammalt och högmoget, eftersom 
dess slutgiltiga bouquet genom kontakten med luft under om-
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fyllningen går om intet. Ofta hälls mycket unga viner fram och 
tillbaka i olika karaffer. Förslutna, hårda viner blir på så sätt 
smidiga och mer tillgängliga. Man kan dock aldrig ersätta mog-
nad med dekantering eller luftning!

När är det dags att dekantera?

Vanligtvis gäller: ju yngre och starkare ett vin är, desto tidi-
gare kan du dekantera vinet före avnjutning. Äldre och smidi-
gare viner kräver mindre tid. De drar tillbaka sin bouquet re-
dan efter kort tid.

Hur dekanterar man rätt?

Försök dekantera så sent som möjligt, när gästerna redan     
sitter vid bordet. Göromålet kräver en viss dos tålamod och 
skicklighet. Korken avlägsnas som vanligt. Tänd därefter ett 
ljus. Du greppar tag karaffen med vänstra handen och flaskan 
i den högra. Håll nu bägge framför ljuslågan. Därefter häller 
du lågsamt och mycket försiktigt upp vinet i karaffen tills 
fällningen blir synlig i den upplysta flaskhalsen, varpå du 
avbryter dekanteringen. Många vinälskare har för vana att 
fästa korken på en speciell liten kedja, som de sedan hänger 
runtom karaffen som ett slags smycke. Varför inte? En sådan 
“medaljutdelning” kröner den stilfulla vinceremonin.
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Vinöppnare

Ordet korkskruv uppstod under 1600-talet och det äldsta 
dokumentet som hittats där begreppet finns nedskrivet är 
från 1681. Först drygt hundra år senare uppfann Samuel 
Hershaw den korkskruv med spiral- eller skruvform som 
är vanlig idag: också kort och gott kallad vinöppnare.

I framtiden får vi vänja oss vid flera olika varianter av 
korkskruvar och flasköppningsmetoder: medan kvaliteten 
på kork avtar (på grund av överproduktion) och priserna 
stiger, växer behovet av alternativ. Så uppstod till exempel 
silikonkorken som kan öppnas med en vanlig korkskruv. 
Till vitvin kommer allt oftare skruvkorkar att användas 
och sedan 2002 försluts ibland rödvinsflaskor med en 
glaskork. Om det fortsätter så, kommer korkskruven       
redan under detta århundradet att hamna på museet.
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EXKURS: KORKAR

Kork är en genialisk naturprodukt, som 
kan återvinnas flera gånger för att sedan 
användas inom andra områden.

Korken var känd redan av romarna, som 
använde den som förslutningsmaterial tillsam-
mans med beck och koda. Allt eftersom föll 

dessa metoder dock i glömska. Det har hittats 
målningar från Medeltiden som visar en tygbit 
som snörats ihop eller bundits över flasköpp-
ningen. Också läder användes och täcktes ibland 
med sigillack. När Shakespeare 1598 skrev “Som 
ni behagar”, var kork så känt att Rosalinde 
kunde säga “Jag ber dig, ta korken från din 
mun, så att jag kan dricka ditt meddelande.”
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Vinkorken - en naturens gåva

Kork (latin: cortex, bark) framställs av korkbark från 
den ständigt blommande korkeken och den sommar-
gröna spanska eken. Dessa träd förekommer i Spaniens 
torra och steniga landskap, som Katalonien, Anda-
lusien, Extremadura, men också i Portugal som står för 
leveransen av nästan alla vinkorkar i världen. Från de 
mogna träden skalas barken av var 9:e till 15:e år. En 
korkek har en produktiv livstid på upp till 165 år. De ut-
vunna korkskikten kokas i vatten för att sedan torkas i 
luften i 1-3 år.

Den ideala förslutningen för vinflaskor

Korkar är lätta, rena och okänsliga för temperaturer. I 
sina cellväggar lagrar korken vattenfrånstötande sub-

stanser. Dessutom är kork mycket elastiskt. Korken an-
passar sig till flaskans form och tänjer direkt ut sig efter 
att ha avlägsnats, utan att bjuda till ens det minsta    
mellanrum. Korkens livslängd är optimal: först efter 20 
till 50 år blir den stegvis spröd och skör. I välskötta vin-
erier (tillexempel i de stora Châteaux i Bordeaux) förses 
de gamla vinbestånden ungefär var 25:e år med nya 
korkar. 

Spår i behandlade korkar

Många korkproducenter behandlar barken med fungici-
der, och oftast tillsätter man ett tvättmedel inne-
hållande klor eller oxalsyra. Korkarna som används av 
Delinat är dock uteslutande behandlade med varm-
vatten, och har inte tvättats med något slags kemiskt   
medel.
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Frågor på det?

Vad orsakar en otät kork, där vinet läcker ut?

Vid en längre tids lagring kan temperatursvängningar 
påverka vinets utveckling negativt. Vid lägre temperaturer 

minskar volymen, så att det uppstår ett vakuum: luften 
sugs ut genom korken. Stiger temperaturen ökar vinets 
volym: vid lagring med liggande flaskor kan vin tryckas ut 
genom korken och mögel bildas. Möglet är dock ofarligt. 
Man kan enkelt torka bort det med en fuktig handduk.

Vilken funktion har kapseln? Finns det viner utan kapsel?

Kapseln skyddar flaskhalsen och korken från smuts och ska-
dor och erbjuder dessutom en viss garanti att vinet aldrig 
öppnats. Kapseln är även ett designelement, ungefär som 
flaskans form eller etikettens utseende. Enklare viner säljs 
ofta utan kapsel. Vinkvaliteten påverkas inte av detta.

Innehåller kapseln bly?

Inom konventionell vinodling används fortfarande 
tennkapslar, som kan innehålla bly. Enligt Delinats rikt-
linjer får endast kapslar av plast eller aluminium användas. 
Tenn och bly är förbjudet.
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KAPITEL 9

Vinslang

Kan du prata vin?  Att säga saker lika elegant som vin-
experterna är knappast nödvändigt, men det kan vara nyttigt 
att ta del av några tumregler för att sätta ord på det tungan 
och gommen snappar upp.  



KAPITEL 9 - VINSLANG

“Less is more”

“Oböjlig kraft som hos en attackerande bengalisk 
tiger.” En kurios vinbeskrivning kan väcka intresse 
- men också avskräcka. Anteckningar från vin-
provningen är tänkta som hjälp, men resulterar 
ibland snarare i kryptiska gåtor.
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Viner är mångsidiga och kan ha många olika egenskaper. När 
inte druvsort, årgång och pris räcker förser vinhandlare sitt ut-
bud ofta med en kort beskrivning för att underlätta valet för 
köpet: “mycket smidigt, fylligt, nötigt”. Men kan den otränade 
veta vad som menas med “nötigt”? Och vad menas egentligen 
när man säger “mycket mjukt och tjock på gommen, men hög 
struktur”? Från en dryck förväntar man sig snarare att den är 
flytande och därför saftig - men i vilka glas fyller man ett vin 
som har hög sturktur? Och luktar ett vin “mjuka askfat”, ham-
nar vinsmakaren ofta i helt fel spekulationer. 

“Silkeslen gomflod” och “kall rök”

Den stora majoriteten av kunder avnänder en helt vanlig voka-
bulär när de beskriver ett vin: det smakar bra, det passar, ett 
gott vin helt enkelt. Alltför ofta hör man ett banalt “smakar 
gott”. Eller också “inget för mig”, “sur”, “tung”. Hade det då 
inte varit lämpligt om också vinodlare och vinhandlare 
beskrev sina viner med liknande enkla uttryck? Eller är det så 
att den ovana uttrycker sig enkelt när hon måste beksriva ett 
vin men egentligen uppskattar ordrika beskrivningar och be-
undrar författarna till sådana doft- och smakbeskrivningar? 
“Karamelliserade mandarinskal, silkeslen gomflod” eller “kall 

rök, späck och mörka rosor med torkade violer” kan helt      
säkert egga upp fantasin.

Inom branschens kretsar uppstod någon gång längs vägen en 
önskan om att beskriva vinerna med enhetliga begrepp (se 
bild på nästa sida). Där uppstår då problemet att alla personer 
inte smakar och luktar samma sak. Jancis Robinson skriver i 
sin “Oxford vinlexion”: “Luftsinnet är ett utomordentligt per-
sonligt känselorgan för vilket det inte finns någon i klara     
normer definerad mätstock. Det är därför att rekommendera 
att inte för djupt på detaljer, främst vid lukt och smak: fruktig, 
blommig och kryddig räcker, specifika frukter, blommor och 
kryddor är individuella intryck och inte alltid lätta att tolka.” 
“På gommen svarta vildblommor och blå fruktaromer” berät-
tar mer om karaktären av vinsmakaren än av vinet.

Fantasiplågade vinprovare

Fantasifulla beskrivningar bör väcka lust till vinet. Det kan   
visserligen fungera, men utlöser lika ofta huvudskakningar. 
Den som låter sig övertalas av “komplex kropp, god struktur 
och fin eftersmak” hos en chardonnay för femtio kronor, får 
skylla sig själv. Likaså den som klipper till på en “frisk rosé 
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med aromer av full finess” för trettio kronor. Och 
“ett slankt kraftknippe som likt en fjäder stryker 
över      tungan” lämnar många mållösa. Om det hos 
en “sagoligt raffinerad filigrandansare som liksom 
utan tyngdkraft dansar över tungan” verkligen hand-
lar om ett vin och inte mer om en fantasiplågad vin-
provare, får vara osagt.

Erotik i vinet

Det är välkänt att viner också kan ha en erotisk 
verkan. Detta bekräftas av vinprovningsanteck-
ningar som “kurvig kropp, smidiga muskler”, “agil, 
riktigt väsande, med maskulin elegans” eller till och 
med “lustfylld mogen frukt”. Mindre hjälpsam är 
också en “vibrerande mineralisk spänning”, som 
snarare tycks hänvisa till en stundande jordbävning. 
Slutstationen har nåtts när man vid ett glas vin vågar 
notera att det “tagit stopp på gommen”. Begrepp 
som förrvirrar oss eftersom de inte går att förstå     
leder till negativa känslor, en så kallad kognitiv disso-
nans. På så sätt kan en i sig positiv vin-beskrivning 
ändå avskräcka vinet. Vi står alltså fast vid att mer är 
mindre - less is more!
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KAPITEL 9 - VINSLANG

Att enkelt beskriva vin

För att slippa beskriva 
ett vin som “hm, gott”, 
kan det vara användbart 
med några råd att hålla 
sig till med hjälp av ett 
exempel. 
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En kort vinnotis möjliggör för vinnjutaren att kategorisera 
sina viner: “detta rödvin är mycket mörkt, nästan svart, men i 
näsan överraskar det med en frisk frukthet, och på gommen är 
det varmt, nästan sött, härligt mjukt med en uppfriskande 
syra. Ett harmoniskt vin, som faller mig i smaken.” 

För en enkel beskrivning räcker det med att koncentrera sig 
på fyra av vinets egenskaper: arom, sötma, syra och tanniner. 
Det är harmonin mellan dessa som eftertraktas. Viner med 
god lagringspotential sticker i sin ungdom ut med sina syror 
och tanniner. 

Hur kom vi fram till denna smaknotis? För att kunna beskriva 
ett vin, måste vi först och främst koncentrera oss. En eller två 
lugna minuter behöver man ha. Före vinet prövas berättar en 
kort blick i glaset om vinet är optiskt oklanderligt: genom sin 
färg, glans, tjockhet och klarhet - genom beskrivningen ovan 
alltså genom “mycket mörkt, nästan svart”.

Lukta och smaka

Aromerna uppfattar vi på flera sätt: först genom en första 
sniff i glaset innan det svängs runt för att upptäcka de flykt-
igaste aromerna. Efter att det kort svängts om strömmar ytter-
ligare dofter ut. Det är en smaksak om vi vill benämna frukt-
heten direkt; här har vi noterat “frisk frukthet”.

Vinets smak tar vi del av med hjälp av tungan och gommen. 
Här är det framför allt sötma, syror och tanninerna (besk-
bitter) som uppmärksammas. De andra två smaksinnena salt 
och umami spelar en underordnad roll för vin. Umami är en 
köttliknande smak som är känd bland asiatiska maträtter. 

Sötma betyder inte nödvändigtvis socker. Också alkohol, som 
till exempel glycerin, kan smaka sött eller som i vårt exempel 
“varmt, nästan sött”. “Härligt mjukt” tyder på fina och mogna 
garvämmnen (tanniner) - tvärtemot ett ugnt lagringsvins allt-
för spetsiga garvämnen. Vinets syror känner vi oftast på de 
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Man kan dela upp aromer i tre element: syra, sötma och tanniner. Hos ett bra vin är en god balans viktig.



bakre sidorna av tungan: knappt 
märkbara, friska, eldiga eller till och 
med sura? I vårt exempel fastställer vi 
en “uppfriskande syra”.

Vin väcker känslor

På gommen registrerar vi också upp-
levelser som inte i första hand kan till-
skrivas smaken: temperatur och tak-
tila intryck som kliande tanniner, 
fasta substanser i viner (vinsten eller 
garvämnen). Allt detta sammanfattar 
vi ihop till en samlad bedömning: 
“detta rödvin är mycket mörkt, nästan 
svart, men i näsan överraskar det med 
en frisk frukthet, och på gommen är 
det varmt, nästan sött, härligt mjukt 
med en uppfriskande syra. De fina 
garvämnena känner man först efter 
ett par sekunder - ett harmoniskt vin, 
som faller mig i smaken.” 

Från vårt första “gott” har vi nu fått 
en kort och översiktlig beskrivning. 

Den hjälper oss att kategorisera vinet. 
Tillexempel kan vi kategorisera in    
vinet bland mörka viner (vanligt i     
Sydeuropa eller bland mörka druv-
sorter som tempranillo, Nero d’Avola, 
dornfelder, tannat) eller i ljusa röd-
viner (t.ex. pinot noir). Frisk frukthet 
tyder på att vi har med ett ungt, oklan-
derligt vinifierat vin att göra. Mjuk på 
gommen är fylliga viner som oftast   
redan lagrats ett par år - och säkert 
inte är några billiga rabattviner. Om 
sötma, syra och tanniner står i jäm-
vikt med varandra har vi ett har-
moniskt vin. Dessa smaknotiser 
sparar vi i vår hjärna tillsammans 
med vinet, och vi tänker att det kan 
vara en Nero d’Avola från Sicilien. 
Efter ett halvt dussin sådana vin-
beskrivningar förfogar vi redan över 
kunskap som väsentligt underlättar 
vår förmåga att välja viner: kunskap 
är dessutom roligt. 
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