
Gör din egen provsmakning
Att särskilja olika smaker, beskriva dem och matcha dem med andra kräver 
aktiv träning av ditt smaksinne. Använd denna mall för att testa dina drycker 
och utveckla ditt smaksinne.

Doftintensitet
Har drycken liten eller stor doft?

Smakintensitet 
Har drycken svag eller stark smak?

Sötma
Hur söt är drycken?

Syra
Hur är dryckens syra?

Fyllighet
Hur känns drycken i munnen?

Kolsyra
Hur väl märks ev. kolsyra?

Hur mycket gillar 
du drycken?
Ditt sammantagna betyg 
av drycken?

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

Hur upplever du drycken tillsammans med mat?
Förfriskning
Hur mycket friskar drycken upp och rensar 
smakpaletten i munnen?

Synergi
Hur mycket bättre blir helhetsupplevelsen 
av mat och dryckeskombinationen?

Helhetsintryck 
Hur bra passar drycken till din mat?

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

1 2 3 4 5
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Must eller cider? 
- Vad skiljer äppeldryckerna åt?

ICAs nya sortiment med måltidsdrycker innehåller både äppelmust 
och äppelcider – drycker som båda tillverkas av fruktsaft från färska 
äpplen. Men då musten består av ren fruktsaft, utan tillsatser eller 
kolsyra, är cidern istället en kolsyrad produkt baserad på äpple- 
respektive päronvin som sötats med fruktjuice och socker samt 

smakförstärkts med arom.

Smaken dämpar sig själv
En bra sak att komma ihåg är att när vi känner en smak
så dämpas sinnet för den enskilda smaken något.
Det betyder att upplevelsen av det vi smakar efteråt 
påverkas. Det är därför det kan vara bra att dricka 

någonting sött till söt mat.

Rik, intensiv och kryddig
Förutom de fem grundsmakerna brukar sommelierer använda 
ytterligare tre begrepp när de bedömer smak – smakintensitet, 

smakrikedom och kryddighet. Smakintensiteten beskriver hur intensiv 
smaken i drycken är, medan smakrikedomen bedöms utifrån hur många 
olika smakkombinationer som fi nns i drycken. Slutligen beskriver 

kryddigheten både arom och smak i kombination.

Hårda och mjuka smaker
Man skiljer på ”hårda” och ”mjuka” smaker? Sött och 
umami räknas som mjuka, medan surt, salt och beskt 
är hårda smaker. En hård smak får andra smaker att 
kännas mjukare och tvärtom. Det kan vara bra att 

tänka på när du matchar din mat med dryck!


