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Vinprovning 

Att prova och bedöma viner är en spännande process som man 

aldrig blir helt fullärd i. Ofta går det ganska snabbt att bedöma om 

man tycker om ett vin eller inte och ge det sina personliga poäng. 

Att sedan sätta ord på dofter och smaker är långt mer komplicerat. 

För att underlätta detta har vi gjort denna sida som en vägledning 

för er. Här ska vi försöka gå igenom hur de praktiska ramarna för 

en vinprovning bör vara för att bli lyckad och hur man sätter ord på 

vinets färg, doft, smak och själva helhetsintrycket. Vi börjar med 

det praktiska. 

Glaset 

Det viktigaste vid en provning är utan tvivel att ha bra glas. Det kan låta snobbigt och som en försäljningstaktik från 

glastillverkarna men det är viktigt med riktiga glas. Det är stor skillnad att dricka vin ur ett litet glas eller ett stort 

med tulpanform. Man ska kunna snurra runt vinet i glaset (detta gäller inte mousserande viner) för att kunna fånga 

in så många doftnyanser som möjligt. 

Det är helt enkelt bortkastade pengar att servera ett gott och oftast dyrt vin i vanliga dricksglas eftersom vinet då 

inte kommer till sin rätt. 

Förutom glasets form ska man också se till att det inte luktar diskmedel, damm, papper eller annat som kan 

förstöra upplevelsen av vinet. 

Störande lukt eller smak 

Rummet där provningen hålls bör vara fritt från störande lukt. Finns det lukter av rengöringsmedel eller rök blir det 

svårare att urskilja doftnyanserna i vinet. Detsamma gäller vid smaker, hur mycket känner man om har ätit starkt 

kryddad mat med t.ex. chili eller curry? Inte så mycket kanske. 

Vin och mat hör ihop men det är långt ifrån all mat som går ihop med vin. Därför är det viktigt att tänka på vad 

man äter innan en provning och det gäller även halstabletter och tuggummi. Pepparmint och mentol är inte lyckat 

för smaklökarna och när det gäller stark mat är nog öl att föredra som dryck. 

Vinets temperatur 

Vintemperaturen betyder mycket för smakupplevelsen. Är det för kallt avger det inte mycket doft (det är samma 

sak om man har kryddat brännvin i frysen, då är smaken inte det viktigaste) och är det ett omvänt förhållande, att 

vinet är för varmt kan det dofta dåligt eller obehagligt.  

Serveringstemperaturen skiftat en hel del men generellt så bör ett vitvin eller rosévin hålla omkring 9° - 12°C och 

rödvin något högre, runt 16° - 20°C. Ibland står det på enklare viner vilken temperatur som är lämplig för just det 

vinet men ofta får man prova sig fram.  

Som huvudregel kan man säga att lättare rödviner kan vara något svalare och kraftiga solmogna viner ska ha lite 

högre temperatur. 

När vi nu har skissat upp ramarna för att få en förhoppningsvis perfekt vinprovning så går vi vidare till den 

trevligare delen.  

Vi börjar med det man först ser: 
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Färg och utseende 

Det första intrycket av ett vin är dess färg och utseende. 

Själva utseendet kan delas upp i följande underkategorier: klarhet, 

djup, färg och gardiner 

Klarhet: 

Vinsten och annan fällning har ingen betydelse för vinets klarhet så 

länge man ser till att det stannar i botten på flaskan. Är vinet grumligt 

och orent är det antingen slarvigt dekanterat eller så kommer det från 

en dålig vinmakare. Med moderna tillverkningsmetoder klarnar man ofta vinerna. 

När man beskriver klarheten kan man använda skalan: 

kristallklar, ren och klar, klar, oklart och grumligt/ogenomskinligt. 

Djup: 

Vinets grundfärg hänger samman med druvsort och växtplats. Ett fylligt och nästan svart rödvin kommer sannolikt 

från en varm växtplats eller från en druva med kraftig färg såsom Syrah. Ett tunt och blekt vin är ofta ett resultat av 

ett kyligare klimat, en dålig höst eller ett för stort odlingsuttag. 

Färg: 

Färgen har ofta med åldern på vinet att göra men också druvsorten spelar en väsentlig roll. 

Unga rödviner har ofta en pionröd eller intensiv röd färg som tonar ut mot rosa i ytterkanten. Ju äldre vinet är 

desto brunare blir det. När det gäller vitviner har unga viner ofta en grönaktig ton som blir mer gyllene mer åren. 

Några blå druvor som t.ex. Nebbiolo ger ganska ljusa viner som har en blåaktig kant även när de blir äldre medan 

ett Sangiovesevin snabbt får en brunaktig ton.  

Gardiner: 

När man snurrar runt vinet i glaset bildas det gardiner på glasets sidor som långsamt rinner ned. Det finns olika 

namn för detta, tårar, ben eller gardiner. Orsaken till detta är att vatten och alkohol har olika ytspänning samt att 

socker och halten av alkohol gör att det blir simmigt. 

Det diskuteras ständigt om man kan utläsa något om vinet utifrån gardinernas utseende. 

Generellt gäller att tunna viner bildar inga gardiner och runda, fylliga viner med högre viskositet har långa 

draperingar. Utifrån detta kan man dra slutsatsen att det kan vara ett bra vin men det är inget säkert tecken. 

Doft, arom och bouquet: 

Doften är viktig när det gäller vin för där säger vinet mycket om sig själv. Doften hänger starkt ihop med smaken 

och därför ger doften en föraning om vad gommen ska få njuta av. Ett vins doftpalett kan vara otroligt stor men 

det allra första man ska notera är om vinet är felfritt. Det skall kort sagt inte finnas ättika, jäst, mögel, kork eller 

svavellukt i vinet. Såvida man inte känner några av dessa fel kan man gå vidare och försöka sätta ord på de dofter 

man känner. Det är inte alltid lätt att enas om vad ett vin doftar men ofta kan man komma överens om det 

dominerande doftintrycket. För att göra det lättare att karakterisera vindofter har vi gjort en tabell med de 

vanligaste benämningarna. 
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En tabell för röda viner och en tabell för vita viner. Rosé-och dessertviner kan gälla i båda tabellerna. 

Vitvinsdofter: 

aprikos persika kryddörter rök alkohol gröna bönor mandel 

sirap ananas hasselnöt melon syntetisk apelsin honung 

nyklippt gräs te sparris fläderblom apelsinblom tropiska frukter 

blombukett hö petroleum trä champinjon karamell plast 

valnöt citrus klöver päron vanilj ekträ kryddor 

rosor äpple  

 

Rödvinsdofter: 

alkohol gummi   lakrits svarta vinbär basilika hasselnöt lavendel 

svartpeppar plommon hallon läder katrinplommon  blombukett 

fläder marsipan syntetisk blyertspenna jord gödsel timjan 

björnbär jordgubbe nejlika tjära bränt kaffe oliv 

tobak cederträ kanel pepparmynta trä choklad karamell 

plast örter cigarrlåda körsbär rostat bröd valnöt ekträ 

kryddigt rosor violer eukalyptus kryddörter russin vanilj 

fikon kål rök 

 

Smak: 

 

Efter att ha doftat på vinerna går man över till att provsmaka dem. Många professionella provsmakare kan läsa ut 

så mycket ur doften att de ofta inte behöver smaka på vinet.   

För de flesta vanliga vinentusiasterna kan detta ses som ett helgerån. Vin ska vara en njutning och en stor del av 

glädjen är att smaka på vinerna. 

Smaklökarna är koncentrerade på tungan men de sträcker sig ända upp i gommen. I realiteten kan man känna fem 

grundsmaker men när det gäller vin är det bara tre: Sötma på tungspetsen, syra på tungsidorna och beska längst 

bak på tungan. Resterande upplevelser är en kombination av hjärnans avvägning av dessa i ett samspel med näsan 

via svalget. 

Det första man gör är att behålla vinet på tungspetsen varvid det avslöjas om vinet är känns friskt, varmt, sött eller 

torrt. Därefter kör man runt det i munnen så det kommer i kontakt med gommen, mellersta delen av tungan och 

insidan av kinderna. 

Sedan kommer man till det viktigaste, håll kvar vinet på tungan, sug in lite luft i munnen så den kommer i kontakt 

med vinet. 

Det kan låta märkligt men metoden att syresätta vinet på detta sätt gör att det avslöjar sin smaksammansättning 

på ett fint och behagligt sätt. Vin som syresätts smakar helt enkelt bättre. 

När man är nöjd kan man försöka sätta ord på upplevelsen. 

Återigen har vi försökt göra en lista över de vanligaste smakintrycken: 
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Vitvinsmaker: 

aprikos halvsöt lång  söt alkohol halvtorr mandel 

knutet sparris hasselnöt melon tropiska frukter  bitter 

honung nyklippt gräs trä mjukt fläderblom petroleum torr 

ekträ hård plast kryddörter fat järn päron 

valnötter persika karamell rökt vanilj fikon mycket torr 

salt äpplen flinta kryddigt sirap örter 

frisk syntet 

  

Rödvinssmaker 

alkohol halvtorr kryddörter salt bitter hasselnöt kryddigt 

svartvinbärssaft  plommon hallon kål svartpeppar mjuk 

fläder lakrits katrinplommon  björnbär järn lång 

syntet bränt  jord läder söt choklad jordgubbe 

marsipan knutet ekträ kaffe nötter timjan eukalyptus 

kanel oliv tobak fat karamell peppar trä 

fikon körsbär pepparmint torr frisk mycket torr plast 

örter gummi  kokt russin valnötter halvsöt rökt 

vanilj      

 

När man har svalt vinet ska smakerna och aromerna gärna fylla munnen och, vilket är viktigt, ha en lång eftersmak. 

Det är naturligtvis inte trevligt om en otäck smak dröjer sig kvar länge men är smaken god är det bra om den 

stannar länge och långsamt tonar ut. Generellt kan man alltid värdera ett vins kvalité på dess längd och struktur på 

eftersmaken. De billiga konsumtionsvinerna är ofta trevliga för gommen men har inte sällan kort eftersmak. Vinets 

lagringspotential känns också i eftersmaken där garvsyrorna gärna drar i gommen och på sidorna i munnen. 

 

Helhetsintrycket  

När eftersmakerna är borta är det dags att ge ett helhetsintryck av vinet. Det är svårt att karakterisera ett vin med 

få ord men följande schema rymmer de flesta gängse uttryck. 

Många av orden har en bestämd vinmässig betydelse men ord och uttryck har olika betydelse för oss och det finns 

inga krav på att man ordagrant ska rätta sig efter de ”officiella” uttrycken här nedan: 

Vinets helhetsintryck 

aggressivt fruktigt lång smak smalt 

besk fylligt lätt spritsigt 

mjuk syrligt maskulin balanserat (syran) 

kraftigt hårt nobelt svagt 

elegant kantigt träigt stor kropp  

kokt parfymerat tungt feminint 

komplext rund tjock platt 

kort smak saft tunt silkesmjukt 

vattnigt överväldigande 

 


