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Den mest enkle er, at lave en linje med streger for hvert tal fra 1-10. 
10 = Tangerer den bedste vin du har smagt 
1 = En vin du absolut ikke kan li’ 
 
10 trins skalaen kan udvides med flere ord for hvert tal  
1: Uhh!!! 
2: Denne vin bryer jeg mig ikke om 
3: Ikke en vin jeg ville købe 
4: Den kan drikkes, nu den er åben (Eller resten i saucen) 
5: Det er en ok vin, men ikke en jeg ville købe igen 
6: Fin vin (til prisen) 
7: God vin 
8: En virkelig god vin, som jeg vil notere og sikkert købe igen 
9: Dagens bedste vin, en vin jeg bliver glad af 
10: Den bedste vin du nogen sinde har smagt  
 
Tre kategorier: 
1: en vin til hverdag 
2: en vin til weekend 
3: en vin til specielle lejligheder – især hvis der skal udpeges en vinder vin. 
Kan man hver især lave en rækkefølge, eller giver 1-3 point til vinene i denne 
kategori. 
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Frit efter karakterskalaen i skolen: 
12 gives for en fremragende vin 
10 gives for en fortrinlig vin 
7 gives for en god vin 
4 gives for en jævn vin 
02 gives for en tilstrækkelig vin 
00 gives for en utilstrækkelig vin 
-3 gives for en ringe vin 
 
 
Eller en lidt mere dybdegående skala, men tre ting der giver point; 
farve, duft og smag: 
Farve:  
1: Grim/utiltalende (Uklar vin er ikke nødvendigvis dårligt – det kan være 
ufiltreret vin, fx en naturvin)  
2: Siger mig ikke noget 
3: Ikke noget specielt men ok farve 
4: Flot farve 
5: Smuk – helt efter min smag på en vin 
 
Duft: 
1: Jeg bryder mig ikke om duften 
2: Det går an 
3: Ok duft 
4: Rigtig fin duft 
5: Skøn duft 
 
Smag: 
1: Mangelfuld/dårlig/mærkelig 
2: For kraftig/uligevægtig/kedelig 
3: Middel men god smag  
4: Rigtig god smag, med fine nuancer  
5: Fantastisk, god balance, lige en vin for mig 
 
 
 
 
 


