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Prøv nå å beskrive vinen ut ifra følgende tre karakteristika:

•	 La limpidité Klarhet og dybde: 
 En vin skal tradisjonelt være klar og gjennomsiktig: Jo klarere den er, desto renere og mer skikkelig er den laget – dette  
 lover bra for kvaliteten (og gjelder både røde og hvite viner). En ny tendens hos produsentene er dog å droppe filtreringen  
 av vinen – for å gi den litt ekstra smak fra bunnfallet. Hvis du vil unngå bunnfall, husk å skjenke sakte i det siste glasset,  
 samt ikke å tømme flasken helt. Husk også å ikke tømme hele flasken i glassene. Når man i vinsmakesammenheng   
 snakker om dybde, mener man intensiteten i vinens farge. (Selve fargen skal beskrives for seg, se litt lenger ned.) 

•	La brillance Glans/briljanse: 
Hva er så forskjellen på glans og ovennevnte klarhet? Jo, at overflaten er blank (tenk på det glitrende havet  
i motsetning til en matt, frossen innsjø – eller oksidert, mattet glass)! God glans er viktig for å se at vinen fremdeles  
er ”i live”, at den ikke er overmoden og/eller flat. For hvithvin er derfor god glans et spesielt viktig sjekkpunkt og  
 lovende med hensyn til vinens syrlighet (friskhet og tørrhet) og kompleksitet. Er den matt, har vinen passert høyden  
og begynt å flate ut.

•	La couleur et ses nuances Fargen og dens nyanser: 
Fargen gir mye nyttig informasjon om vinens alder og hjelper oss også å finne ut hva slags druer som ble brukt, hvor 
vinen kommer fra, om årgangen har vært sol- eller regnrik. Det hjelper oss også å finne ut om en vin har blitt lagret  
på eikefat eller ikke. Er vinens farge lys eller mørk, for eksempel? Nyanser i fargen skal observeres og beskrives mest 
mulig presist (mer om dette på side 75).

Bobletips
Tips 1:  

Det er både morsomt og nyttig 

 å studere champagne-boblene!  

Er boblestrømmen stabil, varig 

 og loddrett, er det et kvalitetstegn. 

 Visste du forresten at det finnes

  ca. 50 millioner bobler i en flaske? 

 Jeg håper du deler min fascinasjon 

 over dette med meg!  Tenk; du spretter en 

kork, og sender plutselig 20 millioner bobler 

på ballongferd.

Tips 2:  

Når du skjenker en rødvin, se på fargeskjæ-

ret i boblene: Lilla, purpur og blått i boblene 

betyr at vinen er ung, mens  

jo blankere de blir, desto eldre er vinen.
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