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FÖRORD

Vinintresset i Sverige är i ständigt stigande. Fler människor
dricker vin och allt fler har under de senaste decennierna upplevt
njutningen av viner som är lite dyrare och finare – och vill då lära
sig mer. Samtidigt intygar alla som lärt sig mer om vin hur mycket
roligare det blir att då prova viner både till vardag och fest. Många
har fått en passionerad hobby där resandet i vinvärlden har gjort
upplevelserna än större.
Ja, nog är det en fantastisk utveckling vi svenskar har upplevt
under bara ett par generationer. Vin diskuteras på arbetsplatser och
i hem runtom i Sverige och överallt hålls vinkurser och vinprovningar. För alla dessa nya vinentusiaster är det njutning som gäller,
inte berusning. Sverige har blivit en del av Europa.
Jag önskar dig välkommen till Stora Vinskolan. Den mest omfattande boken i sitt slag i Sverige. Detta är en till största delen helt
nyskriven bok eller i vissa delar helt omarbetad. Grundupplägget
bygger på den första heltäckande vinskolan som kom ut 1996
(En Värld av Vin Vinskolan) – vilken såldes i många tiotusentals
exemplar och reviderades i flera omgångar.
Stora Vinskolan är uppbyggd som en vinskola i tolv lektioner
och är på så sätt perfekt för alla former av vinkurser. Men den kan
lika lätt läsas som vinunderhållning i delar eller, tack vare
sitt enorma informationsmaterial, användas som en referensbok. Med sina nästan fyrahundra vinfrågor är Stora
Vinskolan också en underhållande quizbok i ämnet vin.
Jag önskar dig många trevliga stunder som förhoppningsvis kommer att vidga dina vyer kring vinets
värld och fylla många stunder med fascination
kring denna fermenterade druvsaft som levt med
människan i så många tusen år.
Samtidigt vill jag också tacka alla medarbetare,
vänner och familj – i synnerhet min hustru. Utan deras
medverkan, idéer och stöd hade detta verk inte varit möjligt.
Stort nöje önskar vinvännen,

Mikael Mölstad

Hör av dig!
Har du kommentarer om
innehållet i boken, eller specifika
frågor vill jag absolut att du hör
av dig. Skriv till:
Mikael Mölstad,
Millhouse Förlag.
e-post: info@millhouse.se
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Stora Vinskolan podcast
l
Detta kapite
som
finns också
en podcast.
Sök på
r
Vinskolan dä
.
poddar finns

Det finns också en podcast där far och son Mölstad
på ett underhållande sätt går igenom kapitel för
kapitel i boken. Finns där poddar finns – sök på
Vinskolan.

Stora Vinskolan digital
Boken kommer nu också att utvecklas till en digital
vinskola. Lägg in din mejladress på millhouse.se
så får du all information framöver.
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1 SÅ BLIR DU VINPROVARE

Detta är vin
Vin som alkoholhaltig naturdryck har en
särställning i världen. Genom årtusenden har
människan utvecklat vinet och kulturen runtomkring. De flesta forskare är överens om att vinet
har varit en förutsättning för att utveckla många
betydande civilisationer. Här är några skäl till det:
Ω Vin görs av frukt som är lättodlad i alla tempererade zoner i hela världen.
Ω Vin är i grunden enkelt att producera,
lagra och distribuera.
Ω Vin är i måttliga mängder hälsobringande
med sin kombination av etanol, vitaminer
och mineraler
Ω Vin är tack vare sin alkoholhalt alltid fritt
från bakterier
Ω Vin stimulerar oftast till god samvaro
och trevliga matupplevelser
Ω Vin, i jämförelse med sprit, leder mer
sällan till alkoholrelaterade problem
De första vinerna producerades redan för 10 000
år sedan i Kaukasien. De senaste femtio åren har
dock vinets värld genomgått en enorm revolution. Tack vare ny odlingsteknik, datorer, temperaturkontroll och biologiska hjälpmedel produceras kvalitetsvin nästan överallt i världen.
I grunden görs dock vin på samma sätt som när
de första druvvinerna blev till. I princip krävs bara
de ingredienser som finns på och i den mogna
druvan:
Ω 70 procent vatten
Ω 30 procent socker
Ω jästsvampar som finns på druvans skal
Ω smakämnen och doftextrakt från skal och
fruktkött
Av dessa få beståndsdelar omvandlar sedan
jästen musten till vin.

Ett vin som i princip innehåller:
Ω cirka 10 procent alkohol
Ω cirka 87 procent vatten
Ω cirka 3 procent socker, mineraler, färgämnen samt smak- och doftämnen
Visst är det fantastiskt att man med dessa
beståndsdelar och enkla tillverkningsmetoder kan
göra så många olika vintyper – med så helt skilda
smaker från så många olika delar av världen.
Det är bland annat detta som gör vinvärlden så
spännande att utforska.

Bra viner lockar till
trevliga samtal och tål att
njutas i små klunkar utan
allvarlig risk för beroende.

14

Att göra vin
Innan du kliver in i vinprovningens värld av färger, smaker och dofter är det bra att veta hur
enkelt det i grunden är att göra vin.
I tusentals år har människan producerat sitt
vin enligt samma princip. I tidernas begynnelse
skedde det utan några avancerade hjälpmedel –
det räckte med ett lerkrus. Med tiden utvecklades
speciella kärl och mekaniska anordningar – till
dagens ofta högteknologiska framställning. Men
principen är fortfarande densamma.

Gröna
druvor

Så här går det till
1 De nyskördade druvorna pressas (gröna

druvor) eller krossas (blå druvor) omgående.

2 Druvmusten förs över till stora tankar av stål

eller kar av trä. Där jäses musten i 5–10 dagar.
Vitt vin jäser utan skal. Rött vin jäser med skal
för att få färg och smak.
3 Därefter stabiliseras eller mognadslagras vinet
på ståltankar eller små ekfat. Tiden varierar –
från någon månad för enkelt vitt vin till flera år
för fina röda viner.
4 Vinet är sedan klart att buteljeras (eller drickas).

1

Blå
druvor
Krossning
Röda druvor krossas.
Stjälkar skiljs bort.

Pressning
Vita druvor pressas
och skalen skiljs bort.

2

Sluten jäsning
Vita viner jäser utan
skal i en sluten jästank
– oftast av rostfritt stål.

Öppen jäsning
Röda viner jäser med skal
– oftast i mer eller mindre
öppna fat av stål eller trä.

3
ChЙteau Grand Cru

ChЙteau Grand Cru

4

Lagring
Mognadslagring på små ekfat är
mycket vanligt för kvalitetsviner.
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1 SÅ BLIR DU VINPROVARE

Smak- och doftanalys
Ett grundläggande krav vid
vinprovning är att kunna analysera vad man doftar och smakar.
Detta brukar kallas vinsensorik.
I denna grafik finns alla grundtyper av dofter och smaker. Här
får du hjälp att analysera fram
de mer exakta begreppen för
de smak- och doftförnimmelser
du känner. Ett bra sätt att få
grepp om något som annars kan
kännas ogripbart.

30

Gör så här: Börja i mitten och
bestäm vilka olika grundtyper
av till exempel dofter du känner.
Gå sedan igenom dem en och
en, ut från mitten till den enstaka
doften. Exempel: du känner en
fruktdoft. Men vilken typ av frukt
är det? Tropisk? Läs i listan för
tropiska frukter och se vad som
stämmer bäst.
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1 SÅ BLIR DU VINPROVARE

Druv- och vinkaraktärer
För att njuta av ett vin behöver du inte
analysera färg, doft och smak – även om
det är både kul och nyttigt. Vill du ägna
dig åt vinprovning mer professionellt är
det en nödvändig övning. Här får du en
översikt av de vanligaste druvorna och de
färg-, doft- och smakassociationer som
upplevs. Läs mer om de enskilda sorterna
i druvavsnittet.

Blå druvor/rött vin

38

Merlot
Typisk karaktär: Plommon, mörka körsbär.
Färg: Tät blåröd (ung). Mörkt brunröd (mogen).
Doft: Plommonsyltig och örtig (ung). Läder och
animaliska toner med plommonsylt (mogen).
Smak: Söt plommonfrukt (ung). Komplex mjuk
frukt med inslag av björnbär/blåbär (mogen).

Cabernet Sauvignon

Pinot Noir

Typisk karaktär: Svarta vinbär, grön paprika.
Färg: Mörkt blåröd (ung). Tegel till brunröd
(mogen).
Doft: Svarta vinbär (bär och saft), färska ört
kryddor och biggaråer (ung). Cederträ, stall, löv,
viol och läder (mogen).
Smak: Koncentrerad svartvinbärsfrukt och lakrits
eller med mynta och garvsyra (ung). Tobak, läder,
multnadstoner och syltig sötma (mogen).

Typisk karaktär: Jordgubbar, viol.
Färg: Ljusröd med blåa toner (ung).
Tegel/orange (mogen).
Doft: Hallon, blåbär och kryddor (ung). Söta
skogsbär, hallon, solvarma jordgubbar och inslag
av viol (mogen).
Smak: Bärigt, frisk och kryddig (ung). Harmoniska
bäraromer med hallon, blåbär/björnbär med
violtoner och garvsyra (mogen).

Cabernet Franc

Gamay

Typisk karaktär: Hallon, örtkryddor.
Färg: Ljust cerise (ung). Tegel mot rödbrun
(mogen).
Doft: Gräsig/örtig med bärtoner av hallon/röda
vinbär (ung). Torkade örtkryddor, hö och viol
(mogen).
Smak: Svarta vinbär, hallon och örter (ung).
Djupare örtig med moreller och läder (mogen).

Typisk karaktär: Hallon, röda vinbär.
Färg: Ljust röd med blåtoner (ung). Ceriseröd mot
tegel (mogen).
Doft: Som mycket ung hallon och skumbanan
– senare bärig, kryddig med liten rökighet. Som
mogen drag av Pinot Noir med kryddiga violtoner.
Smak: Hallon, körsbär och fräscha syror (ung).
Pinot Noir-stil med mjuka violtoner (mogen).

Tempranillo

Sangiovese

Typisk karaktär: Blåbär, körsbär, dill.
Färg: Rubinröd (ung). Rödbrun (mogen).
Doft: Blåbär, körsbär (ung). I traditionell stil:
jordgubbar, kryddor och kaffe.
Smak: Mörka bär, körsbär och blåbär. I traditionell
stil (med amerikansk ek) med vanilj och smörkola.
Med fransk ek något strävare. Med ålder mer
dillkaraktär och träbetonad ek.

Typisk karaktär: Körsbär, plommon.
Färg: Blåröd (ung). Tegelfärgad (mogen).
Doft: Tydlig körbärsdoft med färska örttoner (ung).
Mer inslag av svart te och tomat (mogen).
Smak: I klassisk stil: körsbärsmak och örtighet. I
modernare stil: mer plommon och ny ek (vanilj).
Med ålder mer tomat/grönsaker i tonen med inslag
av torrt lite beskt te. Frisk med förhållandevis
sträva tanniner.

Gröna druvor/vitt vin
Syrah
Typisk karaktär: Björnbär, vitpeppar.
Färg: Tät blåröd (ung). Mörkt röd mot rödbrun
(mogen).
Doft: Blåbär, svarta vinbär och skogshallon med
inslag av vitpeppar (ung). Komplexa mognadstoner
med multnade löv, lakritsrot och viol (mogen).
Smak: Som ung kryddigt pepprig, örtig med koncentrerat inslag av mörka bär. Djup björnbärsfrukt,
katrinplommon och peppar med inslag av tjära,
lakrits och viol (mogen).

Chardonnay
Typisk karaktär: Citrus, smör och tropisk frukt
Färg: Gyllengul med gröna facetter (ung) utan fat.
Djupare gul med fatjäsning/lagring (mogen).
Doft: Fräsch med gröna äpplen och citrus (ung
utan fat). Tropisk frukt och rostat bröd med vanilj
(ung med fat). Smörig med mineral (mogen utan
fat). Mer smörkola och rostton (mogen med fat).
Smak: Syrlig med gröna äpplen (utan fat). Smörig
med tropisk frukt, nötter och rostat bröd (mogen
med fat).

Grenache
Typisk karaktär: Körsbär, kryddörter.
Färg: Mörkt violett/blåröd (ung). Tegelröd till
rödbrun (mogen).
Doft: Bärig med körsbärstoner, lätt kryddpepprig
(ung). Kryddigt örtig med inslag av russin (mogen).
Smak: Örtigt pepprig körsbärsfruktig med jordiga
inslag (ung). Komplex mjukt fruktig med inslag av
dadlar och biggaråer med peppartoner (mogen).

Riesling
Typisk karaktär: Gröna äpplen, petroleum.
Färg: Klar med grön ton (ung). Gyllene (mogen).
Doft: Blommig, gröna äpplen, mineral och ofta
petroleum (ung). Djupare petroleum med honung
(mogen). Mer gummiton för Nya Världen-riesling.
Smak: Rik syra och frukt med mineral (ung). Djup,
komplex frukt med honungstoner (mogen).

39
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Druvan,
vinets hjärta
Druvan är en av världens äldsta kulturväxter. Från
början har den vuxit vild i stora delar av världen.
Som dryck har den tillhört människans kosthåll
ända sedan man kunde göra de första lerkärlen.
Genom årtusenden har nya druvsorter utvecklats
genom naturliga mutationer och korsningar.
Idag pågår ett aktivt korsningsarbete för att få
fram druvor med större härdighet för värme
och sjukdomar. Samtidigt är intresset för gamla
druvsorter större än någonsin.

47

2 DRUVAN, VINETS HJÄRTA

Utan druvor inget vin
De olika druvsorterna i världen ger varje vin en
specifik smak och karaktär – en form av personlighet. Samma skillnader som mellan äppelträdgårdens Gravensteiner, Cox Orange och Åkerö.
Druvsorterna förädlas ständigt och de betyder
ofta allt för ett vins framgång. Vi köper vår flaska
med Chardonnay, Sauvignon Blanc eller Cabernet Sauvignon som om druvnamnet vore ett varumärke.
Druvornas värld är en spännande djungel. I
detta avsnitt visar vi vägen till de viktigaste inom
Vitis Vinifera – den europeiska arten av vinsläktet
– den vinranka som anses ge de främsta druvorna
för vinframställning.
Det finns omkring tiotusen namngivna sorter av Vitis Vinifera. Exakta antalet är osäkert inte
minst på grund av det omfattande antalet kloner
och synonymer som finns för samma druva. Bara
Pinot Noir har över 300 olika.
Länge ansåg man att vissa druvor hade egenskaper som gjorde att just denna sort kunde producera stora kvalitetsviner. Som en följd av detta
delades druvorna in i olika klasser och behandlades därefter. En första klassens druva fick en första klassens omsorg. En tredje klassens druva
skulle bara ge volym. Detta gäller inte idag. I

framtiden kommer vi uppleva hur tidigare okända
druvor kan ge storartade viner när det ges rätt
omsorg i alla led.
De flesta druvsorter har uppkommit genom
naturliga mutationer och korsningar under närmare tiotusen år. Sedan mer än hundra år arbetas
det också aktivt med att korsa fram nya druvsorter. Många populära druvor är resultat av dessa
arbeten. Ett bekant exempel är Müller-Thurgau
som skapades för mer än hundra år sedan.
Ett modernare exempel är druvan Solaris som
skapades på 1970-talet. Denna druva ingår i en
grupp nya druvor som många anser är druvornas framtid. De kallas Piwi (en förkortning av tyskans Pilzwiderstandsfähig) vilket innebär att de
är motståndskraftiga mot bland annat svamp
angrepp. Idag jobbar druvforskare inom två olika
fält. Det ena handlar om att korsa fram druvor
med speciell härdighet för olika krav på smitta
och klimat – eller att de ska ge högre avkastning med bibehållen kvalitet. Helst ska båda delar
uppfyllas. Det andra forskningsfältet handlar om
att lyfta fram gamla druvsorter som ratats – ofta
på grund av avkastningskrav – men som idag kan
ge viner med helt nya upplevelser och kvaliteter.
Druvvärlden står inför en helt ny framtid.

Vitis Vinifera har odlats av människan i minst 8 000 år.

Mest kända Vitis Vinifera idag
Gröna: Chardonnay, Riesling, Sauvignon Blanc,
Chenin Blanc, Sémillon, Viognier, Gewürztraminer.
Blå: Cabernet Sauvignon, Pinot Noir, Merlot, Syrah,
Sangiovese, Tempranillo, Nebbiolo.

Andra Vitis-druvor
Vitis Vinifera är den europeiska underfamiljen i den
stora Vitis-gruppen av druvor. Druvor från andra
Vitis-familjer kan också ge vin om än med annan
smakprofil. Här är de mest kända:
Ω Vitis Amurensis
köldtålig art från Sibirien.
Ω Vitis Labrusca
både vin- och matdruva i Nordamerika.
Ω Vitis Riparia
används främst som rotstock.
Ω Vitis Rupestris
används bara som rotstock.
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Detta finns i en vindruva
Den mogna vindruvan innehåller mest vatten –
som de flesta frukter och bär. Normalt 70–85%,
beroende på sockerhalten. Övriga beståndsdelar
är, förutom innehållet i skal och kärnor: socker,
fruktsyror, mineraler, extrakt och doftämnen.

Socker

Skalet

De vanligaste syrorna i en druva är vinsyra och
äppelsyra. Druvans syrlighet minskar med mognaden när fruktosens sötma tar över. Äppelsyran
minskar mer än vinsyran.

Skalet bidrar med antocyaner (färgämnen) och
tanniner (fenoliska bitterämnen). Generellt är
alla fenoliska komponenter (tanniner) i en druva
mycket viktiga för ett kvalitetsvin.
Tannin (ofta kallat garvsyra) ger strävhet i smaken när vinet är ungt. När vinet åldras verkar det
konserverande. Tjockskaliga druvor innehåller
mer tannin och ger därför strävare (och därmed
mer lagringsdugliga) viner än tunnskaliga druvor.
På skalen finns också naturligt jästsvampar,
bland annat saccharomyces cervisiae. Om dessa
inte tas bort startas spontant en alkoholjäsning
när den söta druvmusten kommer i kontakt med
jästsvamparna.

Kärnor
Druvkärnorna innehåller tanniner (fenoliska bitterämnen). Ju mognare druvor desto mindre bittra
kärnor. För vita viner är de aldrig önskvärda. För
röda viner beror det på vinmakarens ambition
med vinet.

Druvsötman består främst av glykos och fruktos.
Ju mognare druva desto mer av den sötare sockerarten fruktos.

Syror

Mineraler
Viktigaste mineralen i druvan är kalium då den
har en avgörande funktion för druvans mognad.
Andra mineraler är kalcium, magnesium, järn,
fosfat och sulfit. Mängden och typen beror till stor
del på jordmånen som druvan tagit sin näring ur.
Avgörande är dock vilken rotstock som använts
då olika rötters upptagningsförmåga av mineraler skiljer sig åt.

Extrakt och doftämnen
Det är detta som ger druvsorten sin karaktär.
Vissa druvor har lite extrakt och doftämnen och
ger neutrala viner. Andra har hög nivå och ger mer
doft- och smakrika viner. Vanliga extraktämnen
är, förutom socker och syra: mineral, protein,
fenoler och glycerin.

Druva i genomskärning
Ytterst finns skalet med en viss mängd
1. Skal och yttersta druvmassa
druvmassa innanför (1). Innanför detta ligger
den största druvmassan (2) och runt kärnorna
ligger den innersta druvmassan (3).
Saften från den mellersta druvmassan kommer först och anses bäst. Men det är saften från
den innersta druvmassan som innehåller mest
socker och mineraler. Från skalet kommer färg
och tannin. Ju tjockare skal desto mer färg och
tannin.
Stjälkar och kärnor innehåller också tanniner,
men inte av samma kvalitet. Därför är det viktigt
att ta bort stjälkarna och undvika att kärnorna
går sönder vid pressningen eller krossningen.

2. Mellersta
druvmassa
3. Innersta
druvmassa
4. Kärnor
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Grekernas värld under århundradena före Kristus sträckte sig över hela Medelhavet – men deras innanhav
fanns mellan Grekland och mindre Asien (nuvarande Turkiet). (Dagens vinodlingsområden i mörkgrönt).

Grekerna och Dionysos
När grekerna under antiken koloniserade Medelhavet, kring 1000 år före Kristus, förde de alltid
med sig vinplantor. På vissa håll fanns dock redan
vinodlingar skapade av fenicierna. På andra håll
fann de till sin förvåning att rankan redan växte
vild – till exempel i Provence.
Vinodlingar förekom i antikens Grekland på
både fastland och öar, men först när nuvarande
Italien och södra Frankrike koloniserades, hittade
man ideala odlingsplatser. Italien kallades av grekerna Enotria – vinlandet – och vinet därifrån
blev en viktig ”kolonialvara”. Ett flertal druvsorter
som blev berömda under den grekiska högkulturen finns kvar än idag och växer också på samma
sluttningar som då. Kända exempel är Syditaliens
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Greco (greken) och Aglianico, troligen grekiska
druvan Hellenic.
Vinerna transporterades över Medelhavet i speciella transportamforor av lera. Dessa stod upprätt under sjöresan nedstuckna i ett tjockt lager
sand. Vid tätning användes vanligen pinjekåda –
vilket kan vara starten för retsina-vinernas karaktäristiska kåddoft.
Under hela antiken dracks gärna och mycket
vin. Det handlade inte bara om kvantitet utan
även om kvalitet. Distrikt och årgångar diskuterades livligt. Vinet blandades alltid med vatten – oftast en del vin och två delar vatten. Det
var också nästan alltid kryddat med olika läkande
örter och andra smaksättare.

Under denna tid skapades den omfattande dionysoskulten. De många festerna till denna vinguds
ära utvecklades under 400-talet före Kristus. En
av dem ägde rum på Akropolis östsluttning med
sång, spel, dans och örtblandat vin i massor.
Bättre bemedlade möttes hemma till symposier.
”Symposium” betyder att träffas och dricka vin.
Ungefär som våra dagars vinprovningar. Då ställde
man fram en vinprovarservis dekorerad med bilder ur dionysoskulten. Från en karaff, kallad
amfora, fördes vinet över i ett stort kärl, krater,
där det blandades med vatten från en kanna kallad hydria. Att dricka outspätt vin ansågs brutalt
och ociviliserat. Via serveringskannan, oinochoe,
hälldes sedan vinet i det flata dryckeskärlet på fot
– kylix. Allt detta var en viktig ritual.
Grekernas vinsymposier var inte enbart ett
uppsluppet vinskvättande med kottabosspel (se
nedan). Här dryftades också människans förhållande till livet och Dionysos gudomliga dryck.
Eller för att citera filosofen Sokrates: ”Vinet lättar
och klarar sinnet och vaggar tankens oro till vila –
det väcker glädjen åter och är som olja för en tynande livslåga.”
Vinet användes ofta i läkekurer. Inte minst
rekommenderades det av Hippokrates, läkekonstens fader som föddes på ön Kos cirka 460 före
Kristus. Han ansåg att vinet var både febernedsättande, desinficerande och urindrivande. Det
fanns också en medvetenhet om faror med vin.

Grekernas amforor
skapade möjligheter att
transportera och lagra
vin. Genom en förslutning
med kork tätad med kåda
kunde bra viner lagras i
flera decennier. Detta var
sedan inte möjligt förrän
flaskan blev vanlig på
1600-talet.

Dionysos under en resa
på sitt skepp sedan han
mirakulöst nog lyckats få
en vinranka att växa på
skeppsmasten. (En ”Kylix”,
ett dryckeskärl, ovanifrån,
från 500-talet f Kr.)

Vem var
Dionysos?

Under grekernas symposier var vinet en viktig ingrediens
– och det hela avslutades ofta med att spela kottabos.

Dionysos är en mytisk figur
som hade stor påverkan
under hela antiken. Bacchus
är hans romerska namn
och därmed samma gestalt.
Dionysos var en natur- och
fruktbarhetsgud – nästan
alltid förknippad med vin,
rus och extas. Han ansågs
vara son till Zeus. Dionysoskulten skapade begrepp
som extas, entusiasm och
orgie – vilket lockade många.
Dionysoskulten lade också
grunden till det antika
dramat.

Platon hade till exempel bestämda åsikter om
ungdom och vin: ”Gossar under 18 ska icke smaka
vin, ty eld ska ej tillföras eld”.
På dionysosfester och symposier roade sig gästerna ofta med spelet Kottabos. Det var ett sällskapsnöje som gick ut på att kasta en vinskvätt
mot ett metallfat som balanserade på en speciell ställning. Den som fick ner skålen vann om stilen var den rätta.
Kottabos uppfanns i södra Italien runt år 600
före Kristus och spred sig över hela den antika
kulturvärlden. Under trehundra år var Kottabos
en av de stora idrotterna tillsammans med bland
annat brottning, diskus och löpning.
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Phylloxera
– den stora katastrofen
Ända fram till mitten av 1800-talet var det enkelt
att plantera nya vingårdar. Oftast stoppade man
bara ner sticklingar i marken och väntade tills de
slog rot och började bära frukt. Detta var dock
innan phylloxera-katastrofen.
Av alla fruktade fiender till vinrankan står vinlusen eller phylloxeran i en särställning. När den
1860 nådde Europa från USA kom den att på ett
trettiotal år ödelägga i princip alla europeiska
vingårdar med spridning i nästan hela den Nya
Vinvärlden.
Denna lilla dvärgbladlus använder vinstockens
rötter som äggläggningsplats och har alltid funnits i östamerikanska jordar. Amerikanska vin
sorter som Vitis Riparia, Berlandieri och Rupestris
har därför utvecklat immunitet mot de skadeverkningar som lusen orsakade i sina olika livscykler. Den immuniteten finns fortfarande inte
hos Vitis Vinifera.
De första rankorna som drabbades var de europeiska Vitis Vinifera-sorter som tidigare Parisambassadören och vinvännen Thomas Jefferson
planterade på sin plantation i Virginia 1807.
Svårigheterna drabbade efter hand alla pionjärer på östkusten. Ingen förstod varför. När man i
mitten av 1800-talet började plantera europeiska
druvsorter i Kalifornien i stor skala flyttade problem dit.
Efter att brittiska botaniker tagit den illvilliga
vinlusen till Europa kring 1860 spred den sig likt
en viruspandemi. Vid 1800-talets slut hade phyl-

Fransk myndighetsaffisch som uppmanar odlarna att
organisera förebyggande åtgärder mot vinlusen.

loxeran slagit ut nästan alla vingårdar i Europa,
Sydafrika, Australien och Sydamerika. Chile
klarade sig dock tack vare Anderna och det
faktum att de under de knappt trettio katastrof
åren inte importerade några smittade druvplantor.
I övriga världen har mindre områden, bland annat
i Spanien och Portugal, klarat sig – oftast genom
att de har sandiga jordar som lusen inte trivs i.
Till en början stod vetenskapen maktlös. Alla
försök med bekämpningsmedel misslyckades då
gifterna inte kunde tränga ner till rötterna utan
enorma biverkningar. Försök med att dränka lusen
genom att översvämma vingårdarna lyckades men
gjorde mer skada än nytta.

Daktulosphaira vitifoliae
Vinlusen kallades först för Phylloxera vastatrix på latin. Ordet
”phylloxera” har sedan blivit det internationella begreppet för vin
lusens härjningar. Namnet Phylloxera vastatrix var dock fel. Namn
givaren, den franske botanikern Jules Planchon, trodde nämligen
att den lille gynnaren var släkt med en liknande insekt på kork
eken, Phylloxera quercus. Hans tillnamn ”vastatrix” betyder
”den ödeläggande”. Det korrekta latinska namnet på vinlusen
är idag Daktulosphaira vitifoliae.
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Vinlusen är inte utrotad. Möter lusen en ickeresistent
rotstock blir denna snart drabbad.

Den vinglösa vinlusen och en rotstam med vinlusens
ägg. Själva lusen är inte mer än någon millimeter lång.
Larverna från äggen angriper rottrådarna som förtvinar
och faller av. Vinrankan dör snart av näringsbrist.

Efter omfattande forskning kom lösningen: att
ympa sticklingar från Vitis Vinifera på resistenta
amerikanska rotstockar oftast Vitis Riparia och
Vitis Rupestris. Nuförtiden finns korsningar av
resistenta stockar som är anpassade till olika jordmåner och klimat.
Frågan om vinerna var bättre före phylloxeran
är närmast akademisk eftersom man efter phylloxeran tog chansen att modernisera vingårdarna
och använda mer effektiva druvsorter. Klart är
dock att ympade vinstockar inte lever lika länge
som oympade. Detta får konsekvenser för viner i
elitskiktet där vinstockarna anses bättre ju äldre

de är – visserligen mindre mängd frukt, men
högre koncentration i smak och doft.
Under slutet av nittonhundratalet drabbades Kalifornien återigen av phylloxeran – troligen på grund av stockar där resistensen inte varit
tillräcklig från början. Många vingårdar i norra
Kalifornien har därför varit tvungna att planteras
om. Inte bara en nackdel då odlarna kunde välja
bättre rotstockar, modernare druvsorter och kloner samt uppgradera till ny vingårdsteknik.
Slaget om vinlusen är alltså inte över. Den finns
fortfarande överallt i alla vingårdar färdig att slå
till, bara den får chansen.

En phylloxera
drabbad vingård
dör efter ett
antal år om inte
rötterna är resi
stenta. I Kalifor
nien drabbades
många vingårdar
återigen i slutet
av 1990-talet.
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Vinrankan betyder allt
Vinrankan är egentligen en mycket avancerad klängväxt. För att förstå dess växtkraft kan
du jämföra med dess släkting vildvinet. Där kan
en planta täcka en hel husfasad. Om en vinranka
lämnades att växa helt fritt skulle nya rankor växa
ut åt alla håll och bilda nya rötter så fort de fick
markkontakt. Till slut skulle denna enstaka ranka
breda ut sig över tusentals kvadratmeter. Under
antiken var denna fria växtform den vanligaste –
på romartiden planterades också träd som vinrankan kunde klättra i.
Att låta vinstocken växa fritt ger dock inte speciellt bra vindruvor, det förstod redan de gamla
georgierna. Alltför mycket energi går åt för att
utveckla nya rankor, grenar och rötter. Därför
måste rankan beskäras hårt. Ju tuffare beskärning,
desto mer kraft kan vinrankan mobilisera för att
ge bra druvfrukt.
När en ny vinstock planteras är det alltid i form
av en stickling av en gammal planta. Denna lilla
pinne har under vintern suttit i fuktad sand i ett
växthus för att utveckla rötter. På grund av vin-

Ska den lilla vinplantan en dag ge bra frukt och bra vin
är det viktigt att välja rätt sort och rätt jordmån.

lusen är sticklingen alltid ympad på en resistent
rotdel från en hybridplanta.
Den lilla vinstockspinnen stoppas ner i marken
någon decimeter. Har nu vinodlaren valt rätt mark
och rätt stickling kommer rötterna att utvecklas neråt, vilket är viktigt. Grunda rotsystem ger

Vinrankan och
rotsystemet
Exempel på en 15-årig vinstock
i väldränerad mark. Här syns hur
rötterna har arbetat sig igenom
många olika nivåer för att hitta
fuktighet och näring.
Det är viktigt att marken är
väldränerad, dvs innehåller olika
lager av sand och grus som
låter vatten och näringsämnen
från gödsling rinna djupt ner.
Observera att rotstammarna
utvecklar olika mycket rötter
på olika nivåer beroende på hur
mycket intressant näring och
fuktighet som finns. I de skikt
där inga extra rötter utvecklats
är marken näringsmässigt fattig.

Sten
Märgel
(kalk/lera)
Sand/grus

Rik sandjord
Sand/morän
Vattenåder
Sand/grus
Grundvatten

© MIKAEL MÖLSTAD
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Druvans utveckling
1. Knoppning
Alla vinstockar är ympade

När vårvärmen kommer blir
det liv i rankan som dittills
sett närmast död ut.

Konsten att ympa växter, dvs att sammanfoga
växtdelar från olika plantor, är mycket gammal. För vinplantan blev detta nödvändigt
i slutet på 1800-talet på grund av vinlusen
och den enda lösningen var att ympa de
vinluskänsliga europeiska druvstockarna på
resistenta hybridstockar. Idag är i princip
alla vinrankor ympade. Med hjälp av en
ympningsmaskin stansas bitar ur de båda
stammarna så de passar ihop likt pusselbitar.
Ympningsfogen växer sedan samman.

2. Blomning

En tvåkönad växt

4. Mognad

De första vinrankorna som kultiverades
för tusentals år sedan var enkönade – dvs
det fanns både hon- och hanplantor – där
bara honplantan gav frukt. När naturliga
mutationer gav tvåkönade växter valdes
förstås dessa för förädling. Dagens odlade
druvstockar är alltså tvåkönade. Vilda druvor
är fortfarande mest enkönade.

När de blå druvorna blivit
stora får de färg – även
gröna druvor kan få en
röd ton.

endimensionella smaker på druvan och plantan
riskerar dessutom lättare uttorkning eller översvämning.
Det är på djupet rötterna ska hitta näring, vatten och de mineraler som ger druvan karaktär. Först efter fyra, fem år har vinrankan hunnit
arbeta sig tillräckligt långt neråt. Och först då kan
vinodlaren räkna med att få frukt som kan ge vin.
Men rötterna fortsätter att utvecklas neråt. Det
är inte ovanligt att de kan tränga ner tjugo meter
i väldränerad mark. Många kvalitetsodlare menar
därför att man ska vänta i 15–20 år innan stocken
kan ge högklassiga viner.
I södra Europa, och andra varma delar av vinvärlden, är det sällan viktigt var och hur stockarna planteras (förutsatt att jordmånen är rätt).

Blomningen i juni varar ca tio
dagar. Stabilt väder är viktigt
under denna period.

3. Fruktsättning
De befruktade blommorna
bildar snart en frukt som
växer till sig i juli.

De kommer alltid att få nog med värme för att
utveckla frukten tillräckligt. I svalare delar av vinvärlden, likt nordliga delar av Europa, är det mer
noga med att välja rätt läge mot värme och sol,
undvika kalla vindar och plantera vinraderna så
att plantorna belyses maximalt.
Det är också många andra faktorer som avgör
hur bra frukt vingården ger. Innan en vinranka kommer i jorden är det viktigt att välja
rätt druvklon och uppbindningsmetod som passar mikroklimat och jordmån. En druvklon är en
framkorsad variation av en druvsort. Den vingårdsansvarige gör en avvägning mellan olika
egenskaper vid val av klon – bland annat druvstorlek, skaltjocklek, värmetålighet och resistens
mot olika sjukdomar.
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Ekfatens betydelse
för smaksättning av
viner kan inte nog
överskattas. Inte
nog med att eksyran
har positiva effekter
– de flesta ekfat
eldas också inuti för
att framhäva olika
smaker av rostat
bröd och vanillin.

Fatens betydelse för vinet
När romarna kom till Gallien (motsvarande
dagens Frankrike) upptäckte de att man där lagrade sina viner på liggande träfat. Romarna insåg
fördelarna i jämförelse med sina egna mer bräckliga amforor av lera.
På grund av dålig hygien var det dock sällan att
själva vinet blev bättre på fat. Inte förrän på 1800talet utvecklades den moderna fatlagringstekniken. I dag stoltserar många vintillverkare med hur
länge de haft tid och råd att lagra vinet på ekfat.
Ek är det enda trämaterial som kan förhöja
smaken på vinet tack vare sina aromatiska egenskaper. Fortfarande förekommer dock andra fat av
träslag som kastanj, körsbär eller eukalyptus.
Ekträets aromatiska ämnen, som till exempel vanillin, extraheras i kontakt med vinet. Nya
ekfat utan behandling ger dock en mer grön smak
åt vinet. Genom att rosta (elda) insidan på ekfaten
skapas olika sockerarter. Lätt rostade fat ger toner
av vanilj och choklad. Mer rostade fat går från
kola, chark och till slut bara rökigt och bränt.
Nya fat påverkar vinet enormt mycket mer än
gamla fat. Efter ett års användning har nämligen
ett nytt fat tappat cirka 85 procent av sina aromatiska egenskaper. Av det skälet finns också rekonditionerade gamla fat där man genom att svarva

insidan fått fram färskt trä. Då kan faten även rostas en gång till.
Att lagra vin på fat ger komplexitet åt vinet men
även en viss mognadskaraktär. Genom fatlagring
får vinet under alla omständigheter en större lagringsförmåga på butelj.

De mest kända
typerna av vinfat
Barrique 225 liter. Klassisk för alla viner
i Bordeaux. Används idag i hela världen.
Pièce 228 liter. Klassisk för alla viner
i Bourgogne.
Hogshead 230–300 liter. Förekommer
bland annat i Nya Världens vinerier.
Pipe 550 liter. Klassisk för portvin.
Storleken kan variera: 350–650 liter.
Botti 500–1 000 liter. Traditionellt
vinfat i Italien.
Fuder/foudre cirka 1 000 liter.
Fortfarande vanlig i bland annat Mosel,
Alsace och Rhônedalen.
Stück (fass) 1 200 liter. Vanlig hos
vinproducenter längs Rhenfloden.
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Mousserande vin
Mousserande vin görs i nästan alla länder med
vinproduktion. Många försöker efterlikna champagne, andra gör bubbelvin i egen stil med
enklare metoder. Det är dock bara de
mousserande vinerna från regionen
Champagne som får kallas champagne.
Trycket i flaskan och mängden
koldioxid som skapar bubblor
varierar beroende på hur många
gram socker per liter som tillsätts inför den andra jäsningen.
Fyra gram socker ger normalt ett
tryck på ett bar. Till en andrajäsningen tillsätts cirka 24 gram socker vilket ger ett tryck på sex bar. Under tre bars tryck
kallas vinerna för pärlande och därutöver mousserande.
Mousserande vin kan framställas på fem olika
sätt:
Champagnemetoden (A): Metoden där vinet
genomgår en andra jäsning på butelj är faktiskt
den mest spridda. Det korrekta franska namnet
utanför Champagne är Méthode Traditionelle eller
har vinet beteckningen Crémant. I Italien betecknas de Metodo Classico eller med ursprungs
beteckningen Trento eller Franciacorta. I Spanien
måste all Cava vara tillverkad med denna metod. I
1. Skonsam pressning
2. Nedkylning och utfällning
3. Sluten jäsning ca 3 veckor
4. Ev. malolaktisk jäsning
Efter den normala vitvinsframställningen finns
det fem sätt att få mousserande vin: A – Champagnemetoden, B – Transferprocess, C – Cuve Close,
D – Méthode Rurale, E – Kolsyremetoden

2.
1.

-2°C

3.

4.

Tyskland står det Flaschengärung på etiketten och
vinerna kallas Winzersekt. I Sydafrika betecknas
vinerna som Methode Cap Classique (MCC).
Transferprocess (B): Om vinet jäser på en
annan butelj än den slutliga kallas metoden
Transferprocess. Vinet filtreras sedan under tryck
och kylstabiliseras innan det förs över på den
slutliga buteljen. För dessa viner anges att bubblorna utvecklats på butelj, men det står inte vilken. Metoden är ovanlig och dyr men egentligen
det bästa sättet för att få ett homogent mousserande vin.
Cuve close/Charmat (C): Sett till volym är
Cuve close eller charmat det absolut vanligaste
sättet att göra mousserande vin på. Vinet genomgår då sin andra jäsning i stora tankar. Därpå filtreras det under tryck och buteljeras. All italiensk
Prosecco görs på detta vis liksom Asti Spumante.
Ett vanligt namn är också tankmetoden.
Méthode Ancestrale (D): Den äldsta metoden för att göra mousserande vin. Anses som den
ursprungliga champagnemetoden. Metoden går
ut på att jäsa vinet till cirka fem procent alkoholhalt och sedan kyla ner det. Därefter tappas det
ofärdiga vinet på flaska med lite söt druvmust vilket startar en ny jäsning. Efter en tid bildas en fin
naturlig mousse med viss jästfällning. Metoden
är vanlig i Jura (Vin Fou), Limoux (Blanquette de
Limoux) samt i Gaillac i Sud-Ouest. Metoden
kallades också Méthode Rurale eller Gaillacoise.
Idag har tekniken blivit populär i form av ett slags
naturvin under namnet Pet-Nat eller Pétillant
Naturel.
Kolsyremetoden (E): Det enklaste och billigaste sättet att göra ett bubbelvin. Då pumpas helt
enkelt kolsyra in i det stilla vinet. Samma metod
som för läskedryck.
A
B
C
D
E

D

C

A

B

E
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Balthasar
Methusalem 16 buteljer
8 buteljer

Champagne
Champagne görs normalt av tre druvor, de blå
Pinot Meunier och Pinot Noir samt den vita Chardonnay. Ytterligare fyra druvor är dock tillåtna:
Pinot Blanc, Pinot Gris, Arbane och Petit Meslier.
När druvorna skördats måste de snabbt till presshuset för att bli druvmust. Detta för att de blå
druvorna inte ska färga av sig, eftersom de också
pressas till vitt vin. Varje druvsort pressas separat (1) och genomgår sedan samma jäsprocess som
vitt vin (2, 3) eventuellt inklusive den malolaktiska jäsningen (4).
Under vintern tappas vinet om 2–3 gånger för
att klarnas. På våren smakas vinerna av för att
avgöra vilka som ska blandas till de olika cuvéerna
(5). Redan i detta tidiga skede bestämmer alltså
champagnehusen hur vinet som ska släppas ut om
tre, fyra år ska smaka. Denna blandningsprocess
är en stor konst. Antalet ingående viner kan uppgå
till över tvåhundra.
När cuvéen är klar startar den speciella champagnemetoden. Först tillsätts en vätska bestående
av en bestämd mängd ny jäst, jästnäring, sockerlösning och lite bentonit (6). Vätskan, kallad liqueur de tirage, höjer vinets alkoholhalt till
lite över 1 procent och skapar bubblorna i vinet
(mousse). Detta eftersom socker och jäst, förutom
alkohol, också bildar koldioxid vid jäsningen. Det
stilla vinet med sin nya tillsats buteljeras nu på sin
slutliga flaska som ska tåla upp till åtta bars tryck.

1. Skonsam pressning,
varje druvsort separat
2. Nedkylning, utfällning
3, 4. Sluten jäsning och ev.
malolaktisk jäsning
5. Blandning till cuvée

2.

6. Liqueur de tirage,
lagring
7. Remuage
8. Dégorgement
9. Liqueur d’expédition
10. Etikettering

3.

Demi
Magnum
1/2 butelj 2 buteljer

Rehoboam
6 buteljer

Salmanassar
12 buteljer

Nebukadnezar
20 buteljer

Efter 2–3 månader vid låg temperatur har sockret jäst ut. Vinet lagras nu vidare på jästfällningen
i kalla källare, från två år för viner utan årgång upp
till tio år eller mer för årgångschampagne (vintage).
Därefter är det dags att avlägsna jästfällningen:
le remuage (7). Då ställs flaskorna snett ner i en
pupitre, en stor träställning med hål för flaskhalsarna. Dagligen ges sedan flaskorna en försiktig
stöt och vridning ända tills alla jäsrester är samlade vid den tillfälliga kronkorken och flaskorna
står helt upp och ner. Idag sköts allt detta mestadels av en maskin (gyropalette).
Därefter följer le dégorgement (8) för att av
lägsna jäsresterna. Då stoppas flaskhalsen ner i en
frysvätska som gör att sedimentet fryser till is.
Flaskan öppnas och isproppen åker ut av trycket
som bildats i flaskan.
Omedelbart därefter hälls lite nytt vin i flaskan (9) kallat liqueur d’expédition. Flaskan är nu
åter full. Det är söthetsgraden på detta vin som
avgör vilken typ av champagne det blir. Ultra
Brut: ingen sötma. Brut: 0–15 gr. Extra sec: 12–20
gr. Sec: 17–35 gr. Demi sec: 33–50 gr. Doux: över
50 gr.
Sedan återstår bara att korka buteljen, montera
trådgrimman och etikettera (10).

4.
5.

1.

Helbutelj
750 ml
Piccolo
1/4 butelj

Jeroboam
4 buteljer

6.

8.
-10°C

-2°C

7.

9.

10.
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7 HANTERING & SERVERING

Dekantering
Att dekantera ett vin innebär att hälla över vinet
från en flaska till en karaff. I undantagsfall direkt i
glaset. Detta görs av tre anledningar:
Ω Med unga viner för att låta vinet komma i kontakt med luftens syre och därmed börja utvecklas lite snabbare.
Ω Med äldre viner för att avskilja vinet från den
fällning eller bottensats (dépôt) som fällts ut
under lagringen.
Ω Ett dekanterat vin i en vacker karaff förhöjer
hela upplevelsen av vindrickandet. Ett nog så
viktigt argument.
De hjälpmedel som behövs är: en bra korkskruv
med kniv, en servett, ett ljus (eller en ficklampa),
en karaff och ett glas. Flaskan kan dekanteras stående – om den varit stående någon dag så att fällningen lagt sig på botten. Tas flaskan direkt från
liggande måste den också dekanteras liggande så
att fällningen inte flyter runt i vinet.

Vilka viner ska dekanteras?
Nästan alla unga viner mår bra av att dekanteras –
förutom att det ser trevligt ut.

1

2

5
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Gamla viner ska naturligtvis dekanteras för att
få bort instängd doft och fällning. Men var försiktig med för tidig dekantering. Är vinet gammalt
och moget kan de fina dofterna försvinna snabbare än du önskar.
Gammal röd Bordeaux av god kvalitet bör dock
kunna dekanteras 2–4 timmar innan serveringen.
Rött portvin ända upp till 10 timmar i förväg.

Specialdekantering
Ω Gammal röd Bourgogne dekanteras helst från
flaskan direkt i glaset. Detta för att vinet är
ömtåligt och har sin mesta doft direkt efter
öppnandet. Häll försiktigt så den finkorniga
fällningen inte följer med – en vanlig finmaskig
kökssil kan vara en hjälp.
Ω Vintage Port innehåller mycket fällning. Flaskan är dessutom svart så stearinljus fungerar inte. Ställ karaffen på bordet och dekantera
genom en tratt med sil (portvinstratt). Lyckas
inte det använd ett vanligt kaffefilter. Får du inte
upp korken finns speciella tänger som glödgas
för att knäcka bort både glas och kork.

3

4

Klassisk dekantering
1. Skär av folien under eller
ovanför klacken på flaskhalsen. Eller för säkerhets
skull: ta bort hela folien.
2. Torka rent ordentligt
runt korken – oftast är det
bara lite ofarligt mögel
från intorkat vin.
3. Skruva i korkdragaren så
långt det går. Om du har en
kyparvariant gör du det i
två steg.
4. Torka rent runt flaskans
mynning. Dekantera direkt

om vinet är ungt och utan
fällning.
5. Om flaskan innehåller
fällning placeras ett ljus
under flaskhalsen. Fatta
karaffen i ena handen och
flaskan (flaskkorgen) i
den andra. Häll sedan
över vinet i lugn och jämn
takt. Titta genom flaskan
mot ljuset för att se när
fällningen når halsen och
det är dags att stoppa
dekanteringen.

Praktiska tips

Hur håller man flaskan? Det enklaste
är naturligtvis att greppa rätt över
mitten. Nackdelen är dock att du inte
når speciellt långt när du vill servera
gäster korrekt vid en middag.

Ett bra sätt att hålla
ett vinglas stadigt
(speciellt när du
minglar) är att sätta
ett finger under foten.
Undvik alltid att hålla
i glasets kupa.

Här är två bra sätt att hålla i flaskan
för att kunna nå långt. Vid den
översta varianten tar man stöd av
lillfingret i inbuktningen – i den undre
är det långfingret som ger stabilitet.

Ska du servera ett nytt vin men vill använda samma glas
är det en bra idé att ”vinera” glaset. Det innebär att man
fyller på någon centiliter av det kommande vinet i glaset
och låter det rulla runt. Vinet hälls sedan ut.

En vinkaraff förhöjer upplevelsen av vinet betydligt.
Dessutom är det ett bra sätt att bara kunna ta ”ett glas
vin” till maten – eftersom resten av flaskinnehållet genast
kan ställas in i kylen.

Ett missuppfattning – även på restaurang
– är att glaset ska fyllas nästan till bredden.
En vinnjutare vet hur mycket större upplevelsen blir om det också finns plats för luft.
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Vin & mat
Varför ska man lära sig mer om mat och vin i
kombination? I grunden kan det handla om att
upplevelsen av maten och vinet tillsammans
blir större än upplevelsen de ger var och en
för sig. Allt hänger samman oavsett om du vill
att smaken ska harmoniera eller kontrastera.
Förståelsen av allt detta gör dig också till en
bättre matlagare och vinkännare. Exakt vilket vin
du väljer att dricka till de olika rätterna bestäms
av tycke, smak och plånbok. Oavsett om du tror
på frihet eller det perfekta mötet mellan vin och
mat är det hela en fascinerande kunskap.
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Vin till kött-, vilt- och fågelrätter
Eftersom det inte är givet att alltid
servera vitt vin till fisk, är det inte heller givet med rött vin till kött. Smaken
på maträtten och vinet ska istället
matchas ihop så att balans mellan
kraft i smak och karaktär uppnås.
Generellt gäller att ju mörkare kött
desto kraftigare vin. Men tillbehör och
sås är ofta avgörande för bästa vinval.
Ytterligheterna på skalan kan vara älgsteken, till vilken ett rikt syrahvin blir
perfekt, och kycklingfilén, som ofta
trivs bäst med ett chardonnayvin.

Vinval till klassiska rätter
Entrecôte Café de Paris En klassiker med örtsmör. Passar bra till sydfransk Grenache/Syrah men också till
moderna Cabernet Franc-viner.

Örtspäckat lamm med potatisgratäng Det naturliga vinvalet är ett
medelfylligt rött, gärna med mognadskaraktär från Bordeaux.

Coeur de filet provençale
Vitlökspotatis till oxfilén ger rätten
karaktär. Välj ett rött vin av mer
robust karaktär – gärna en sydfransk
Grenache/Syra/Mourvèdre

Biff Stroganoff Klassisk rätt med

Vilken rätt passar vintypen?
Vita viner: Blommiga/fruktiga eller lätta med viss frukt
och sötma
Typ: Pinot Gris, Gewürztraminer,
Silvaner, Soave, lätt Chardonnay.
Rätter: Lätta rätter med kyckling,
njure, lever eller kalvkött, neutralare
kryddning gärna med viss syrlighet.

Vita viner: Kraftiga/kryddiga
eller mer syrabetonade

strimlad biff i tomatsås. Välj ett karaktärsfullt rött vin med syra, strävhet
och värme – till exempel norra Rhône
eller italienskt Valpolicella.

Typ: Vit Rioja/Chianti, Chenin Blanc,
Bordeaux, Sancerre, Champagne.
Rätter: Lätta skink- eller kötträtter gärna med någon sötma, många
kycklingrätter med viss krydda.

Rådjursstek med svampsås

Röda viner: Lätta med frukt

Mycket raffinerat viltkött. Välj röd
Bourgogne eller Bordeaux och dess
Cabernet-kusiner i nya världen.

Typ: Beaujolais (Gamay), unga
Chianti, Pinot Noir, lätta italienska
(typ Bardolino), rött Loire, tyska/österrikiska (utan ekfatslagring).
Rätter: Lätt kryddade rätter av kalv,
lamm, kyckling och griskött.

Coq-au-Vin Klassiskt med
Chambertin, men vinet i grytan kan
vara av enklare bourgognetyp. Fågeln
kan också kokas i chardonnay eller
rieslingvin och då dricks naturligtvis
samma vin till.
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Exempel på goda köttviner: rhônevin, fyllig chardonnay,
lyxigt rött från Bordeaux och chianti samt pinot noir.

Röda viner: Medelfylliga
med viss frukt/syra
Typ: Lätta cabernetviner, Chianti,
Bourgogne, Primitivo, Zinfandel.
Rätter: De flesta kötträtter utan
alltför markerad kryddning, lättare
vilträtter till exempel rådjur.

Röda viner: Fylliga
med viss mognad
Typ: Vanliga Bordeaux/Côtes du
Rhône/Cabernet, Barbaresco/
Barolo, Rioja, Chianti Riserva, kraftigare Pinot Noir. Unga Cabernet/
Shiraz från Nya Världen.
Rätter: Vilträtter med neutralare sås,
grillat nöt- eller fläskkött med markerad kryddning.

Röda viner: Fylliga
med mognad och syra
Typ: Bra Côtes du Rhône, Bordeaux
och Bourgogne. Rioja Reserva. Äldre
Cabernet/Shiraz från Nya Världen.
Rätter: Smakrika/välkryddade rätter,
med karaktär av till exempel peppar
eller senap, från ljust till mörkt kött.

För bästa vinval till mörkt
kött är det ofta kraften
och fetman i såsen som
är avgörande.
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Vin i mat
Det är inget nytt påfund att smaksätta mat med
vin. Redan under antiken var vin en viktig del i
matlagningen. Förmodligen är det en av de äldsta
smaktillsatserna. Och det ger inte bara smak – vin
bidrar också med syra som till exempel kan balansera fiskkött. För viltkött gör vinsyran i rödvinsmarinaden att steken blir mörare.

Konserverar och förstärker
Alkoholen i vin är också ett bra sätt att konservera
mat som är tillagad – förutsatt att alkohol inte
kokas bort vid tillagningen. En stor gryträtt kan
lätt sparas utan kyla om man slår en flaska vin i
den innan den ställs undan. Liknande metoder har
använts redan i förhistorisk tid. När du steker mat
kan en skvätt vin i stekpannan efteråt göra underverk – alkohol och syror löser upp och lyfter fram
smakämnen.
Det är inte nödvändigt att välja samma vin att
dricka till maten som den har smaksatts med. De
kan gärna vara liknande, men då ska det naturligtvis vara en högre kvalitet på vinet man dricker.
Å andra sidan ska du inte köpa hem dåliga viner
”bara för att ha i såsen”. En del av vinsmaken
stannar ju kvar i rätten – och speciellt om det är
en trist bismak.

Spara vin i kyl och frys
Viner kan sparas länge i kylen om du har det i en
väl försluten burk eller flaska där ingen luft finns
kvar. Småslattar med vin kan enkelt sparas som
iskuber och sedan användas i såskoket.

Olika vintyper i matlagning
Vita, torra viner Nödvändigt i vitvinssås, Beurre

Blanc (smörsås), Bouillabaisse och andra klassiska
fiskrätter. Perfekt även i marinaden för ljust kött
och fisk. En riktig surkål blir bättre när den får
koka i vitt vin. Gärna rieslingvin.

Vita, söta viner Används ofta till att marinera
eller koka frukter och bär i. I sorbeter, granité eller
i en gelé är det en spännande smakförstärkare.
Efterrätter som sabayone görs gärna med sött vitt
vin. En lyxig surkål kokas i ett sauternesvin.
Sherry och vermouth Används som en pikant
smakförhöjare i marinader, såser och soppor. En
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Vin i såsen förhöjer smaken allmänt och ger
god vinkaraktär, beroende på vinet du väljer.

klassisk fisksås är smaksatt med den franska vermouthen Nouilly Prat.
Portvin Passar bra i stuvningar med champinjo-

ner, i fruktsallader och viltsåser.

Madeira De torra varianterna används på samma
sätt som sherry. I Frankrike är ”sauce madère”
klassisk till vissa kötträtter. Söt madeira gör sig
även bra i fruktmarinader.
Marsala Det kraftiga marsalavinet från Sicilien är
Italiens matlagningsvin framför andra. Används i
såser och naturligtvis i desserten zabaglione.
Röda viner Naturligtvis i klassiska rätter som
coq-au-vin och boeuf bourguignon. En rödvinssås är inte bara god till lammet och oxfilén utan
även till stekt piggvar – eller torsk som i Norge.
En rödvinsmarinad till kött och vilt både mörar
och smaksätter. Jordgubbarna får en spännande
smaksättning med en lag av rödvin och socker.
Champagne och mousserande Den klassiska
soppan crème Ninon ska alltid toppas med en
skvätt champagne precis före serveringen. En
riktig champagnesås till sjötungan är delikat.

Torsk med rödvinsås
– varför inte? Vinets syrlighet och beska bryter av
fint mot fiskens mjällhet.
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Calais
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Historik Frankrike är en förebild för vinproducenter i stora delar av vinvärlden – framför allt i
de nya vinländerna. Här finns de världsberömda
slotten och domänerna och den gastronomiska
kultur som förenar vin och mat på högsta nivå.
Romarna som kolonialiserade Gallien redan på
500-talet f Kr planterade de första vingårdarna i
Languedoc och Provence. När de fortsatte norrut
längs flodvägarna planterades vin överallt där det
fanns behov. Rhônedalen, Loire, Champagne,
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är välkända
exempel.
Efter romarna fick kyrkan som stor markägare och
klostrens munkar stor betydelse för utvecklingen
av Frankrikes vinkultur.
Under senare medeltiden utvecklades vinhandeln i Frankrike inte minst genom engelsmännens
makt över Bordeaux. Även i nordeuropa började
de mer besuttna att dricka franska viner. Under
1600- och 1700-talen blev handeln med franska viner mycket omfattande. Främst utveckla-

På Médochalvön i Bordeaux ligger många av de förnäma slotten med sina lyxviner – här Château Louvière.

des vinregionerna med tillgång till stora vattenvägar (Bordeaux, Loire) eftersom landtransporter av
vin tog så lång tid att vinet började oxidera. Den
franska revolutionen innebar att de flesta av kyrkans vinegendomar nationaliserades för att sedan
delas ut till fria bönder. Under 1800-talets första hälft skapades många av de egendomar som
består ännu idag.
Phylloxeran (vinlusen) ödelade alla vingårdar i slutet på 1800-talet och en mödosam tid av
nyplanteringar väntade. 1932 skapades de första AOC-reglerna genom grundandet av Institut
National des Appellations d’Origine (INAO). Först
efter andra världskriget kunde Frankrike återskapa
en utveckling och tillväxt i vinbranschen. Sedan
slutet av förra millenniet har kvalitetsutvecklingen varit enorm.
Geografi I nästan samtliga av Frankrikes 95

departement odlas vin. Variationsrikedomen
bland vinerna är ett resultat av skiftande jordmåner samt de skilda klimatförhållandena. Här finns
allt från det svala Champagne med sina kalkjordar
till de solstekta sluttningarna längs Rhônefloden.

Odlingsområden Mest kända är Bordeaux, Bour-

gogne, Champagne, Alsace, Rhône och Loire. Här
gör man sedan länge det mesta av kvalitetsvi-

nerna. En stor del av produktionen kommer dock
från Languedoc-Roussillon i söder.
Vintyper De röda kan variera från mäktig Bor-

deaux till lättdrucket från Beaujolais och sött
starkt från Banyuls i Roussillon. De vita kan vara
torra som i Chablis (Bourgogne), söta som i Sauternes (Bordeaux) eller mousserande som i Champagne. Franska vinstilar är fortfarande måttstockar för världens övriga vinproducenter.

Vinlagar Den Europeiska Vinlagen delar in
vinerna i två nivåer: Kvalitetsvin och Bordsvin. Se
sidan 203. Den högsta nivån, Kvalitetsvin, innefattar i Frankrike AOC, Appellation d’Origine
Contrôlée, och även VDQS-viner. Det finns
knappt 400 olika AOC. Det statliga INAO (Institut National des Appellations d’Origine) godkänner nya AOC och kontrollerar att de följer regler
kring geografisk avgränsning, druvsorter, alkoholstyrka, avkastning och tillverkningsmetoder.
Övriga viner följer EU:s regler för den lägre klassen: Bordsvin. I Frankrike innefattar det: Vin de
Pays och Vin de Table (IGP – Indication Géographique Protégée).
Areal/prod. 790 000 ha, ca 48 milj. hl/år. Cirka

50% är rött, resten vitt, rosé och mousserande.
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Australien
Historik I januari 1788 anlände kapten Arthur
Phillips med the First Fleet – elva båtar med
straffångar. Bara någon månad senare planterades
de första medförda vinstockarna i Port Jackson
(nuvarande Sydney). Under 1800-talet skapades
de flesta av vindistrikten. Odlingar i Hunter Valley
etablerades 1830 och spreds till Victoria, South
Australia och Western Australia. De första vinbönderna var engelsmän med begränsad erfarenhet. När det senare immigrerade stora skaror tyskar, italienare och östeuropéer med vinkunskap
tog det fart ordentligt. Det var exempelvis preussiska invandrade som odlade upp Barossa Valley.
De första vinerna var oftast av port- och sherrytyp – eller kopior på enkla europeiska rödviner. På 1950-talet gjorde Penfolds Grange-viner
världssuccé. Det var dock först på 1970-talet som
utvecklingen mot en modern vinindustri med attraktiva exportviner tog fart. Idag exporteras två
tredjedelar av produktion.
Geografi Vinproduktion sker främst vid
kustområdena i söder. Största delen av landet är för hett och torrt för att producera vin.
Konstbevattning och moderna produktionsmetoder har dock möjliggjort vinodling i vissa ökenlika
områden – problem med skogsbränder har nu förhindrat utvecklingen.
Odlingsområden Främsta vinregioner är New
South Wales, med odlingar norr om Sydney och P
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Victoria, med odlingar kring Melbourne samt
South Australia där det mesta vinet odlas norr om
Adelaide. I Western Australia har stor odlingar
växt fram söder om staden Perth. Queensland har
sedan millennieskiftet utvecklat odlingar i Granite
Belt.
Vintyper De flesta viner görs som varietal
wines, det vill säga på en druvsort som också
anges på etiketten. Karaktärsfulla Shiraz-viner
är fortfarande en av Australiens främsta vinstilar
tack vare internationella framgångar. I slutet
av 1900-talet var Australien världsledande på
fruktiga, ekbetonade Chardonnayviner. Idag görs
de ofta utan ekinslag och med större elegans.
Viner på Riesling, tidigare med tilläget Rhine, är
klassiska. De bästa har idag en unik stil. Sémillonviner med karaktär kommer främst från Hunter
Valley i New South Wales. Cabernet Sauvignonviner från bland annat Coonawarra i South
Australia och Margaret River i Western Australia
håller hög klass. Idag arbetar allt fler med olika
blends i stil med sydfranska GSM – Grenache,
Syrah, Mourvèdre – ibland kallat SGM då Syrah
stor för merparten. Fler av världens absolut
toppviner görs idag i Australien – samtidigt som
naturvinsrörelsen växer bland mindre produ
center.
Vinlagar Det viktigaste är procentsatsen 85.
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tera ingår i vinet om druva,
ursprung eller årgång anges.
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I Australien jobbar man idag
allt mer och mer småskaligt.

249

12 VINQUIZ 111 FRÅGOR OM VIN – SVAR

85: 1. Hospices de Beaune eller Hôtel
Dieu. Den vackra byggnaden ligger
mitt Beaune och ståtar med ett handgjort kakeltak. Hospices de Beaune
äger nästan 60 hektar vingårdar –
vinerna säljs vid en prisstyrande auktion i november varje år.
86: 1. Albariño – doften är exotisk och
elegant. Regionen heter Galicien, känd
bland all världens katoliker för vallfärdskatedralen i Santiago de Compostela.
Albariño-druvan anses vara släkt med
både Sauvignon Blanc och Riesling.
87: 1. Sänk seglen! Namnet
Beychevelle ska uttydas ”baisse les
voiles” vilket betyder just ”sänk seglen”. Historien om seglen härstammar
från 1500-talet då amiralen och hertigen av Epernon bodde här i Médoc
(Bordeaux). Som en hälsning till amiralen skulle alla skepp sänka seglen
när de passerade slottet.
88: 1. Den presenterades 1925 av
professor Perold vid universitetet i
Stellenbosch. Korsningen är gjord
av Pinot Noir och Cinsaut/Cinsault.
Anledningen till namnet är att man då
kallade Cinsaut-druvan för Hermitage.
89: 2. lbv – betyder Late Bottle
Vintage. Detta är portviner som inte
har samma kvalitet som Vintage Port
– men de har ändå lagrats länge på fat
(dock inte på flaska).
90: 1. Thomas Jefferson (1743–1826),
amerikansk statsman, uppfinnare, vinnjutare och senare även usa:s president (1801–1809). Hans kloka ord är
kanske något att fundera på i vårt alltför spritberoende land.
91: X. Samos. Dessa viner var vida
berömda i Europa under 1700-talet.
Samos var också en av de första
ursprungsbeteckningarna för vin i
Grekland. Ön ligger i Egeiska Havet
nära den turkiska kusten.
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Svar – mycket
svåra frågor
92: 2. 1963. Den italienska vinlagen är
sålunda relativt ung, jämfört med den
franska. 1980 tillkom en högre klass
med tillägget ”Garantita” och 1992
infördes igt, Indicazioni Geografiche
Tipiche, motsvarande Frankrikes Vin
de Pays (lantvin).
93: X. Peru. För visst får man kalla
viner från vinprovinsen Ica i Peru för
Ica-viner?
94: 1. Müllerrebe. Vanligast i
Württemberg, men finns också
i Baden och Pfalz. En tysk synonym är Schwarzriesling (dock ej
Schwarzburgunder).
95: X. Ljuvlig – en direkt översättning från italienskan. Druvan som ger
vinerna heter för övrigt Garganega
(och ibland förekommer även
Trebbiano). Bättre Soave-viner har
under 1990-talet genomgått en liten
”kultur-revolution” – från bleka, neutrala till rika och fruktkoncentrerade.
96: 2. 1,5 kg – faktiskt inte mer (även
om mängden kan skilja sig lite mellan
olika producenter). Många är nog tacksamma för att det åtminstone inte är
15 kg! Retsina är en egen ursprungsbeteckning för dessa viner som bara
får produceras i Grekland.
97: 1. Båda har marknadsfört helvetet.
Dante skrev om helvetet (Inferno) och
i Valtellina (Lombardiet, Italien) görs
ett vin kallat Inferno.
98: X. Den lilla papegojan. Det var
1850 som Periquita fick sitt namn och
vinet buteljerades för första gången.
Periquita blev namnet på både druvan,
vingården och vinet. Produceras av JM
da Fonseca i Setúbal. Det ursprungliga namnet på druvan är Castelão
Francês.

99: X. Det skalliga berget – ”Mont”
betyder ju berg och ”racher” kommer
av arracher som betyder ”uppryckt”
eller ”bortriven” syftande på att berget
skalats av sin tidigare växtlighet.
100: 1. ”Vin är det mest kultiverade
som finns i världen” – fast han skulle
nog ha hållt med om det sista citatet
också. Ernest Hemingway (1899–1961)
var en lysande författare och en banbrytande journalist, samt en stor livsnjutare. Han fick Nobelpris 1954.
101: X. Zierfandler. En grön druva
som är populär i Thermenregion i
Österrike. Blandas ofta med områdets andra gröna druva, Rotgipfler, till
vintypen Gumpoldskirchner. Några
menar att druvan p g a namnmässig förväxling kan vara orsak till druvnamnet Zinfandel (”nationaldruva” i
Kalifornien).
102: X. Ch. Calon Ségur. Anledningen
är, enligt sägnen, att 1800-tals-ägaren Marquis de Ségur påstod att ”viner
gör jag på Latour och Lafite, men mitt
hjärta har jag på Calon”.
103: X. M. Chapoutier i norra Rhône.
De första etiketterna i blindskrift
(braille) kom i mitten på 1990-talet.
Huruvida deras viner nu blivit de blindas favorit är dock oklart.
104: 1. Ironstone – anläggningen ligger i distriktet Sierra Foothills på väg
upp mot Sierra Nevada. Det var i dessa
trakter som den kaliforniska guldruschen tog sin början 1848. Ironstones
goldnugget (guldklimp) är en av de
största i världen.
105: X. Monica. Den odlas flitigt i doc
Monica di Sardegna och nästan ingen
annanstans. Många tror att Monica
är samma sort som de druvor som
kolonisatörerna hade med sig till Syd
amerika på 1500-talet – Païs och
Mission.

Château Ladoucette i Loire anses som ett av världens vackraste vinslott – känt för sina viner på Sauvignon Blanc.

106: X. Sterling Vineyards.
Anläggningen ligger på en litet berg i
Napa Valley och linbanan lockar tiotusentals turister varje år. Namnet
Sterling kommer av firman som
byggde anläggningen på 1970-talet –
pappersfirman Sterling International.
107: 2. Sassicaia – det första vinet i
Toscana som kallades ”Super-Toscana”
eftersom det var gjort av för mycket
Cabernet Sauvignon och därför klassades som Vino da Tavola (bordsvin).
Idag hedrat med en egen doc i
Bolgheri. Skapare var familjen Incisa
della Rocchetta.

108: 1. Denbies Wine Estate. De har
idag över 100 hektar och har expanderat enormt – vingårdarna började planteras så sent som 1986.
Anläggningen ligger i Dorking söder
om London
109: X. Bettino Ricasole.
”Järnbaronen” Bettino Ricasole var
italiensk premiärminister i slutet på
1800-talet, men också ägare till vingodset Barone Ricasole i Toscana,
grundat 1141 (!). En inflytelserik man
som skapade urreceptet för Chianti.
Sangiovese skulle vara huvuddruva
blandad med något röd Canaiolo och
lite vit Malvasia.

110. 2. 900 liter – namnet på denna
fattyp är tonneau. Numera används
inte faten men enheten 900 liter förekommer ofta. Rymdmåttet är praktiskt
då 900 liter motsvarar fyra barriquefat
eller 100 lådor vin. Tolv flaskor × 0,75
liter är nio liter.
111. 2. I Kalifornien – samtliga är kända
AVA:s för vin. Santa Barbara, Santa
Maria och Santa Ynez ligger norr om
Los Angeles.
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Den kompletta vinskolan
För dig som vill veta mer om vin. Antingen du är nyfiken
amatör eller jobbar professionellt. Här presenteras allt
från vinprovning till all världens vinländer: pedagogiskt,
underhållande och lättläst. Med över fyrahundra foton,
kartor och illustrationer.
Vinskolan är uppdelad i tolv praktiska lektioner för
självstudier eller kurser. Men boken kan lika gärna
användas som läsebok för vinnjutaren eller som upp
slagsverk för dig som har vin som hobby eller arbete.
Den perfekta gåvan till alla som tycker om vin.
Sagt tidigare om En Värld av Vin Stora Vinskolan
”Helt klart den bästa och modernaste vinboken i sitt slag.”
”Ett klockrent koncept för de som vill kliva in i vinets värld.”
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