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Hur gör man då en vinprovning? 

Vin är som konst eller musik – en personlig upplevelse, och det finns hundratals böcker om 

vindruvor, vinprovningar och kombination mat och dryck. 

Här tipsar jag bara om det mest grundläggande för att ni skall ha något att börja med. Sedan bygger 

ni på det med egna upplevelser och hittar förhoppningsvis en helt ny värld. 

Innan vi börjar måste miljön vara rätt. Visst är det mysigt med tända ljus och halvskum belysning men 

det gör det svårt att bedöma vin. Istället vill vi ha ett riktigt ljust rum och inga levande ljus (doftar för 

mycket). Ha helst inte parfymer/after shave på er heller. 

Gärna en vit bordsduk, men vita A4 blad funkar också. Detta för att kunna se färgen ordentligt. 

Klara kupade vinglas med fot. Vatten och bröd eller naturella cashewnötter för att rensa munnen 

mellan vinerna är bra. Prova under tystnad 10-15 minuter. Andras kommentarer kan störa dina egna 

intryck! 

Häll upp ca 5-6 cl vin i varje glas. De vita vinerna först och när ni provat dessa, häller ni upp de röda. 

Vita viner bör vara ca 8-12 grader och röda 14-18 grader. Bättre lite för kallt än för varmt. Det blir ju 

varmare i glaset efterhand. 

Utseende 

Lyft glaset i foten (inte i kupan, då blir vinet varmt). Luta det lite och bedöm utseendet mot den vita 

bakgrunden.  Färg, täthet, klarhet, mörkt, ljust. Anteckna. 

Lukt/ doft 

Då är det dags att lukta – stoppa ner näsan i glaset och sniffa ljudligt. Känner du något? Prova nu att 

snurra glaset, så där 4-5 varv. (För att inte få vin på kläderna, kan du ställa det på bordet och snurra 

där). Nu då? Doftar det mer? Försök klä doften i ord – friskt, unket, honung, smör, mörka bär, tobak, 

stall etc. Skriv ner det första du tänker på. 

Luktorganet i näsan kan urskilja ca 10 000 dofter, så det finns lite att välja på. Övning ger färdighet. 

Smak 

Ta en stor klunk av vinet och skvalpa runt det i munnen, sörpla in lite luft. Håll kvar några sekunder 

innan du sväljer eller spottar ut. Vad känner du? 

I munnen kan man bara känna 5 smaker – sött, surt, salt, beskt och umami. Men munnen är utmärkt 

på att känna textur. Är det kallt, varmt, lätt, tungt, tjockt. Mycket syra, lite syra, strävt(tanniner), 

alkohol. Ligger smaken mitt i munnen eller mer på tungspetsen, sidorna eller bak i munnen? Är vinet 

balanserat, dvs. stämmer smaken överens med doften? 

Avslut 

Försvinner smaken snabbt eller ligger den kvar? Är det en angenäm eftersmak eller inte? 

Tycker du att det var gott? Skulle du köpa vinet? Vad är du beredd att betala för det? 

Hoppas detta har varit till en liten hjälp i vinets värld. Glöm inte att anteckna om varje vin, så lär du 

dig mer hela tiden. Nästa utmaning är att kombinera mat och vin men det får bli ett nytt kapitel. 


