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  Kan man verkligen kombinera lakritsbåtar med 
rödvin och är vindruvor bra till ost och vin? Varför 
blir ett torrt eller halvtorrt vin surt till en söt 
efterrätt och vad är räddningen för ett strävt vin? 



  Sött   - vinet blir syrligare 
  Salt   - vinet blir mildare 
  Surt   - vinet blir mildare 
  Beskt   - vinet blir stramare 

  Umami   - betyder gott, men gör vinet  
   mindre gott  

Stark mat gör vinet syrligare 
Fet mat gör vinet mildare 



 Vinet möter sötman i 
maten med sin egen 
sötma så att de 
upphäver eller 
reducerar varandra, 
och vinets egen smak 
av syrlighet och 
strävhet ökar 



  Vin reagerar positivt 
på salt i måttliga 
mängder, för då 
dämpas både 
syrligheten och 
eventuellt strävheten. 
Om man har en vin i 
kraftigaste laget kan 
en gnutta salt göra 
måltiden fulländad. 



 Syrligheten i maten 
reducerar syrligheten i 
vinet, så att vinet 
framstår som fruktigare 
och mjukare i smaken. 
Det är därför viktigt att 
vinet innehåller 
tillräckligt med syrlighet 
när maten är mycket 
syrlig, annars framstår 
vinet som platt & tråkigt.  



 Strävheten i maten 
förstärker strävheten i 
vinet. Därför måste vi 
vara försiktiga med 
taninrika viner när vi 
serverar besk mat, som 
exempelvis grönsaker 
eller kryddor med besk 
smak. Salt, fetma & 
sötma mildrar 
upplevelsen av strävhet. 



 Förstärker strävheten 
och syrligheten i 
vinet. Förekommer i 
färska råvaror som 
grönsaker, svamp, fet 
fisk, skaldjur, kött & 
fågel. Salt, syra och 
fett modererar 
umamieffekten, precis 
som tillagning. 





Mörk bitter choklad - En frisk syra hos 

vinet kan tona ner bitterheten i chokladen. 

Mellanmörk något sötare choklad -  
Ett lättare vin kommer till sin rätt men även 
ett vin med lite syra mjukar upp 
framtoningen hos chokladen. 

Mjölkchoklad - Ett vin med nyanserad 
sötma passar fint, även rosévin från varma 
delar av vinvärlden kan vara kul att prova. 

Vit choklad  -  Vitt vin med tydlig 
restsötma fångar upp sötman i chokladen 

på ett smakfullt sätt. 



 Smaker står aldrig i kontrast till varandra, 
däremot kan man använda ordet balans om 
smakerna harmonierar tillsammans. 

 Vin – balans när fruktighet, sötma, syra och 
alkohol och eventuell ekfatskaraktär 
harmonierar . Unga viner – sticker ibland ut.  

 Mat – Noga uttänkta ingredienser och 
smaksättningar för att uppnå balans. Ingen 
komponent skall vara dominant. 



Sauvignon blanc   – Färska örter, grön paprika,   
      sparris,ärtor. 

Fatlagrad Chardonnay  – Stekyta, smör, rostade pinjenötter. 

Riesling    – Lime, citronsaft, persika eller  
       aprikos. 

Sangiovese, Nebbiolo  – Soltorkade tomater, fin   
      balsamicovinäger. 

Cabernet Sauvignon              – Svarta vinbär 

Cabernet franc   – Svarta vinbär, färska örter. 

Pinot Noir    – Hallon, rotfrukter (morot,   
      palsternacka, jordärtskocka) 

Sydfranska viner   – Franska örtkryddor (lagerblad,  
                     timjan, rosmarin) 

Sauternes    – Gula tropiska frukter, honung, 



1. Sälta (tex. charkuterier) för att runda av 
negativa  effekter av skarp syra, beska, 
umami och strävhet. 

2. Syrlighet (tex. vin eller citrus) för att runda 
av den negativa effekten av skarp syra, 
beska umami strävhet. 

3. Feta konsistenser (tex creme fraiche,smör 
och grädde) för att runda av strävhet och 
beska. 





 Rödbetan, getosten och den lilla pinjenöten 
 Anka tillsammans med livskamraten apelsin. 
 Hasselnöt och choklad 
 Ädelost  



Ost & Vin 
  För många människor är rött vin det 

första man kommer att tänka på när man 
ska välja dryck till ost. Torrt vitt vin, sött 
vitt vin och starkviner av olika slag passar 
också alldeles utmärkt till ostar. Också 
olika ölsorter fungerar bra till många 
ostar. 

Prova belgiskt veteöl till en lagrad 
Västerbotten! Det finns några saker man 
bör tänka på så att det ska smaka så gott 
som möjligt. Till milda pastöriserade ostar 
passar de flesta viner bra. Är däremot 
ostarna opastöriserade är de oftast mera 
smakrika och man bör vara mera 
noggrann vid dryckesvalet. 

Är osten stark och/eller salt passar det 
bäst med viner som har sötma, ett rött 
portvin eller ett sött vitt vin är en bra 
kombination. Till friska getostar är viner 
gjorda av druvan Sauvignon Blanc 
utmärkta, en fransk cider är också ett bra 
alternativ, även till brie och camenbert. 



  Det kan tyckas tokigt att det inte finns ett "allroundvin" som 
passar till hela ostbrickan men det är just här vi har kruxet. 
Inte i något annat land äter man ostbricka på det sätt vi gör i 
Sverige. 

I till exempel Frankrike bjuder man på ett par, tre sorter. Och 
skulle man ställas inför en bricka med fler sorter så tar man 
inte av fler än ett par i alla fall. Dessutom är det oftast lokala 
ostsorter till lokalt vin. Det brukar nästan alltid passa bra 
ihop. 



Vin till fisk 

  Feta fiskar som t ex lax passar bäst till 
ett friskt vitt vin. Till stekt fisk, smakrika 
fisksorter eller fisk med smakrika 
tillbehör passar ett smakrikt och 
fatlagrat chardonnay vin alternativt ett 
lätt rödvin. Till kokt fisk och andra milda 
rätter passar ett fruktigt och inte alltför 
kraftigt vitt vin. Till rökt eller gravad fisk 
passar ett friskt vitt vin, gärna med 
någon fruktsötma. En snaps passar 
också bra till den rökta eller gravade 
fisken. 



Vin till Skaldjur 

  Bland skaldjuren kan man skilja ut 
hummer, havskräfta och 
pilgrimsmusslor som har en viss 
sötma i köttet. Det gör att viner 
med en liten restsötma passar 
utmärkt till. Men som alltid är det 
också tillagningssätt och tillbehör 
som styr. Är skaldjuren halstrade 
kan vinet gärna ha lite fatkaraktär. 

  Skaldjur som räkor och kräftor är 
ofta kokta i salt vatten. Det gör att 
öl är den bästa drycken till, men 
man kan också tänka sig ett friskt 
& fruktigt vin som har någon 
sötma.  



Vin till Kött 

  Rätter av nötkött kan vara allt 
ifrån Pasta Bolognese till 
Tournedos Rossini, vilket man 
förstås får ta hänsyn till i 
dryckesvalet. Lägger man ner 
mycket tid, pengar och kärlek 
på en maträtt är det synd att 
inte lyfta det hela ett snäpp till, 
vilket man kan göra med rätt 
dryck till. Det kan vara bra att 
känna till att ju blodigare 
köttet är, desto mer strävhet 
klarar det av. Det beror på icke 
koagulerade proteiner, och 
samma effekt får man om man 
har grädde i såsen. 



Vin till Vegetarisk mat 

  Det som kan göra det knepigt 
att välja vin till vegetarisk mat 
är dels att den ofta är lättare 
än t ex en kötträtt. Det gör att 
rödvin kan bli för kraftigt. 
Många grönsaker innehåller 
mycket syra, vilken har en 
tendens att slå ut fruktigheten 
i vinet. Men generellt kan man 
säga att ju mer maten smakar 
av lök, vitlök, ost och grädde 
ju smakrikare vin kan man 
dricka till.  

  Rosévin är ett bra alternativ, 
ganska mycket smak men inte 
för fylligt. Veteöl är också en 
mycket bra följeslagare till 
grönsaksrätter.  



Vin till Vilt 

  Rätter av hare, vildsvin, hjort, 
rådjur, älg och även ren hör till 
våra mest omtyckta.  

  Ju äldre djur, desto mer 
viltsmak.  

  Ett numera bevingat uttryck 
lyder "stora djur kräver stora 
viner" vilket säger en del om hur 
man bör tänka när man väljer 
dryck. Ju mer djuret smakar, ju 
mer bör drycken smaka.  

  Grovfibrigt kött som t ex älg, 
vinner på att serveras till ett 
robustare vin, medan ren trivs 
med elegantare viner.  

  Vill man hellre dricka öl så prova 
gärna en Belgisk ale.  



Vin till Fågel 

  Man brukar tala om tamfågel 
och vildfågel. Till tamfågel hör 
kyckling, kalkon, gås och 
anka. Till vildfågel hör till 
exempel duva, ripa, tjäder, 
orre, fasan, rapphöns och 
vaktel.  

  Vita viner bör vara fylliga & 
smakrika för att räcka till. Till 
fet fågel, som anka, behövs ett 
vin med hög fruktsyra. Och till 
de kraftigt viltsmakande 
fåglarna passar fylliga röda 
viner som är strama & 
nyanserade samt fruktiga & 
smakrika. 



Vin till Het Mat 

  Det som gör chili hett är ämnet 
capsaicin. Garvsyran i rödvin 
har en förmåga att "tvätta 
bort" den skyddande hinna av 
proteiner som finns på tungan, 
vilket gör att om man dricker 
rött vin till het mat får 
capsaicinet fri väg till våra 
känsliga smaklökar. Sötma 
kan dämpa lite av denna 
känsla, varför ett halvtorrt vitt 
vin är ett bra alternativ. Det 
bästa brukar dock vara en ljus 
lager med liten beska som är 
törstsläckande. Vill man 
verkligen släcka branden, eller 
inte ha alkohol, är yoghurt 
jättebra.  



Frågor, funderingar? 




