
I dagarna höll jag i en så kallad blindprovning för ett företag som var ute på julbordsresa. Det visade sig 
vara en lärorik och rolig upplevelse för alla inblandade. Man får lära sig mer om druvor och olika vin
områden, men man blir också mer ödmjuk eftersom det inte är så lätt som man tror. Så samla ihop gänget 
och putsa vinglasen och håll i er egen blindprovning, här kommer lite råd på vägen!
För det första måste någon vara provningsledare, det är ju svårt att veta vilket vin som är i vilket glas 
annars. Sedan bestämmer ni tema tillsammans, varför inte börja med att testa till exempel röda viner från 
olika länder och med olika druvor? Vill man gå djupare kanske ni kan testa samma druva från olika länder 
och se om ni kan pricka in rätt land, område och till och med producent, möjligheterna är oändliga! 
Sedan kommer det roligaste, att välja ut vilka viner som ska testas! Knepet är att försöka få vinerna så 
stiltypiska som möjligt för just det landet och druva som används i vinet, och det betyder att vinet ska 
avspegla land och druva så tydligt som möjligt i smak, doft och utseende.
När provningen sedan börjar kan ni antingen visa upp vilka sorter som ska provas eller inte, det väljer 
ni själva! Provningsledaren har såklart koll på vilket vin som är i vilket glas. Ta sedan en noggrann titt på 
färgen på vinet och se vad det kan utröna, kanske är det ljust och nästan genomskinligt 
som en Pinot Noir från Bourgogne eller kraftigt mörkröd som en ung 
Cabernet Sauvignon från Kalifornien. Efter det följer lukt och smak enligt 
samma modell, fundera noga och är man inte säker gör det ingenting, 
det är ju ändå vin vi provar och det ska vara roligt!
Efter allt smuttande och funderande skriver ni upp vilket land det kommer 
ifrån och viken druva vinet är gjort av, och kanske försöka hitta område 
och producent för åtråvärda pluspoäng. Provningsledaren säger sedan svaren 
och efter det är det kul att sitta och smutta på vinet som finns kvar och 
diskutera resultatet! Hur många fick rätt? Vilka egenskaper gör just det här 
vinet lätt att identifiera? Hur brukar den här druvan smaka från just det här landet?      
Så kom ombord och prata med oss i Rosellas taxfree, eller kontakta oss på 
vikingline.ax/dryckestipsarna så kan vi plocka ihop den perfekta provningen, 
både för noviser och inbitna vinentusiaster! Vi ses ombord!
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