
SÅ ENKELT ÄR DET
Om du vill lära dig mer om vin bör du prova så många viner som 
möjligt för att utbilda gommen. Varför inte ordna en vinprovning 
hemma hos dig tillsammans med goda vänner? Här får du tips på 
hur du arrangerar en lyckad kväll kring vin.
Hur blir man vinkännare? Även vinjournalister och konässörer 
har varit nybörjare en gång i tiden, säkerligen med en skicklig 
gom och skarpa sinnen. Men det viktigaste är en stor kärlek för 

vin och ett nyfiket sinne. Man måste utbilda gommen genom att 
prova så många viner som möjligt, för att förstå, känna skillnader 
och lära sig att särskilja ett fint vin från ett svagare. Och vad läm-
par sig bättre för ändamålet än en vinprovning? Ett par vänner, 
några flaskor vin – en vinprovning i hemmet kan bli en spännande  
eftermiddag eller kväll som fördjupar dina vinkunskaper och 
kanske också leder till att du upptäcker nya favoritviner.

DAGS ATT PROVA OCH BESKRIVA VINET

Nu är det dags att prova vinerna. Inled med det friskaste och  
lättaste vinet. Det är behagligast för gommen. Lämplig ordnings-
följd är från vitt till rött och från torrt till sött. Tips! Om alla viner är 
av en och samma druvsort, kan du också hälla
upp två viner samtidigt för att jämföra dem direkt. Servera var-
je gäst en liten mängd vin. Snurra sedan glaset och håll det mot  
ljuset för att bedöma dess färg och viskositet. Färgen
kan vara en visuell njutning och den berättar mycket om åldern. 
Är till exempel ett rött vin ljusrött och nästan transparent? Eller 
är det mörkt purpurrött? Anteckna alla synintryck. Snurra därefter 
försiktigt runt vinet i glaset för att fukta en stor del av insidan.
Stick ned näsan djupt i glaset. Hur doftar vinet? Gräsigt, blommigt, 
kryddigt, träigt, lädrigt? Vilken frukt? Äpple, päron, svarta vinbär, 
fikon? Friskt eller torrt? Anar du hö, läder, tobak?
Beskriv alla doftintryck så konkret som möjligt och skriv ner dem. 
Sen är det dags att smaka. Din näsa har redan gjort förarbetet och  
 

nu är det dags för smaken och den så kallade gomkänslan.
Ta en ordentlig klunk (en halv munfull räcker) och lyssna på vad 
din tunga säger: Är smaken söt, kärv, bitter, fyllig, len, matt, tunn, 
vattnig, slank? Hur är karaktären? Beskriv så noggrant som möjligt. 
Utbyt tankar kring bordet och anteckna. Ni behöver inte vara vin-
kännare för att göra det här. För att bedöma balansen, syrastruk-
turen osv. hos ett vin krävs en viss erfarenhet, men förlita dig på 
dina intryck! Spotta nu ut vinet och fokusera på eftersmaken. Hur 
länge stannar smakintrycket kvar i munnen? Är det flyktigt, långt, 
mellanlångt, kort? Även detta räknas.
När alla viner har provats är det dags för den spännande jämfö-
relsen av allas anteckningar. Här kommer personliga preferenser 
att skina igenom, men det är din smak som avgör. Vinkunskap är 
ett livslångt lärande. Kanske har du gjort en spännande upptäckt 
under din vinprovning där hemma? Skriv upp namnen på de viner 
som du tycker extra bra om så att du kommer ihåg att köpa dem igen!

VAD SKA MAN PROVA?
För en lyckad vinprovning räcker det med sex till åtta viner. Ett gott 
råd är att välja ett tema för provningen. Det kan vara röda eller 
vita viner av en viss druvsort, till exempel chardonnay, barbaresca  
eller barolo. Genom att jämföra vinerna kan man upptäcka finesser, 
nyanser och skillnader.

Temat kan även vara en viss region, till exempel Toscana eller  
Umbrien. Eller så beställer du helt enkelt ett paket ur vårt Provnings-
veckor-erbjudande, som innehåller hela spektrat av olika vinsorter. 
Det är viktigt att vinerna håller rätt temperatur när de serveras: Vita 
viner ca 10–12 °C, röda viner 15–18 °C.

VIKTIGA FÖRBEREDELSER INFÖR VINPROVNINGEN

Det är visserligen mysigt med levande ljus, men under en vinpro-
vning behövs bra belysning, helst dagsljus, för att kunna avgöra  
vilken färg det är på vinet i glasen. Bjud därför hellre in dina gäster 
till sena eftermiddagen än kvällen. En vit bordsduk gör det lättare att 
uppfatta vinernas nyanser. Be dina gäster att inte röka, och tänk på 
att främmande dofter (parfymer, matos) i rummet eller på terrassen 
kan störa. Under en vinprovning är det nämligen inte bara smaksinnet 
och synen som sätts på prov – även luktsinnet.
Duka fram glasen som behövs på bordet. Vid en vinprovning bör du 

använda ett rent glas till varje vin, helst klassiska vinglas på fot med 
bred kupa så aromerna kommer fram. (Den som inte har tillräckligt 
många glas måste diska under vinprovningens gång.) Du behöver 
även – naturligtvis – en korkskruv, och en stor karaff med vatten för 
att neutralisera gommen mellan vinerna, samt vattenglas. Ställ även 
fram ett lite bröd eller en baguette. Om ni tänker spotta ut vinet vid 
provsmakningen behövs en spottkopp eller en tom vinflaska med 
tratt. För att skriva ner intrycken behövs naturligtvis också anteck-
ningsböcker och pennor till alla – eller vårt vinprovningsprotokoll.

VINPROVNING HEMMA


