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Det är inte ofta man möter en
vinälskare som föredrar vitt
framför rött, naturligtvis de un-
dantagna som bor i distrikt som
helt eller huvudsakligen produ-
cerar vita viner. Den kände
Bordeauxproducenten Bruno
Prats (Château Cos d’Estournel,
enbart rött!) uttrycker det som
så: »Vitt vin, det är väl det man
dricker före det röda!»  Men
helt rättvis är inte bedömning-
en, det finns många stora och
utomordentligt goda torra vita
viner. 

Den obestridlige kungen i den vita
druvvärlden är utan tvekan Chardon-
nay. Det anses vara en mycket gammal
druva utan relation till någon annan
känd druvsort. Man bör naturligtvis
också vara medveten om att talet om
vita druvor är helt galet, vitvinsdruvor-
na är ju gröna och alls icke vita! Men
med detta i bakhuvudet är det ju prak-
tiskt att tala om vita och röda druvor.

Chardonnaydruvan är populär av fle-
ra olika orsaker: den är lättodlad, den
trivs i både varma och kalla klimat, den
ger hög avkastning och den innehåller
ganska mycket socker och ger därför al-
koholstarka viner. Druvan är relativt
pigmentrik och dess viner får därför
vacker färg. Lägg därtill att den lämpar
sig utomordentligt väl för ekfatslagring
och tål ganska omild behandling under
lagringen, och man förstår varför den är
så populär och varför många Chardon-
nayviner är bland de mest färgstarka av
de vita vinerna.

Ekfatslagring har blivit en så integre-
rad del av Chardonnayvinerna att man
lätt luras att ropa »Chardonnay» så fort
man noterat den typiska ekdoften i ett
vin. Skall man förnimma den rena druv-

doften provar man lämpligen en Cha-
blis, ett distrikt i norra Bourgogne där
många producenter inte alls använder
ekfatslagring. Håll dock reda på produ-
centerna, där finns två skolor: en med
och en utan ek!

Toppviner i
Côte de Beanue
Det förnämsta området för Chardon-

nay finns inte oväntat i Frankrike och
där i distriktet Bourgogne, där alla de
bästa vinerna görs på 100 procent Char-
donnay. Toppvinerna produceras i söd-
ra delen av Côte de Beanue. Namn som
Meursault, Puligny-, och Chassagne-
Montrachet samt naturligtvis Le Mont-
rachet framkallar vällustrysningar hos
vitvinsälskaren.

Men man bör också känna till att det
finns många producenter och att de kan
växla ganska mycket i kvalitet. Liksom
för övrigt även de olika årgångarna.
Toppvinerna tål att lagras i många år,
men för såväl Chardonnay- som Pinot
Noir-viner gäller att de är mera känsli-
ga än de från Bordeaux och därför krä-
ver bra lagringsförhållanden.

Toppvinerna produceras i små kvan-
titeter och betingar därför höga priser.
Den stora produktionen av vit Bour-
gogne ligger dels i distrikt söder om
centrala Bourgogne (Côte d’Or) och
framför allt i Mâcon, dels i de kommu-
ner i Bourgogne som inte har rätt till
Grand Cru- eller Premier Cru-status.
Och i distriktet Chablis, som rent tek-
niskt räknas till Bourgogne men som of-
tast betraktas som »självständigt», pro-
duceras nästan fem gånger så mycket
vitt vin som i Côte d’Or.

Reaktioner
mot ekhysterin
Eftersom Chardonnaydruvan är så

lättodlad och lätthanterlig för vinmaka-
ren är det ju inte konstigt att den finns i
praktiskt taget alla vindistrikt i världen.
På 1970-talet gjorde Nya världen entré
på vinarenan med buller och bång, man
presenterade sina vita alkoholrika, mas-
siva, ekdoftande »monster» som tog
vinkritikerna med storm. I »tävlingar»
placerades de före de franska storheter-
na, och det gav naturligtvis braskande

rubriker. Det var i första hand Kaliforni-
en och Australien som producerade
dessa, och framför allt de senare blev ju
mycket populära hos oss.

Så småningom kom emellertid reak-
tionen mot ekhysterin samtidigt som en
del franska producenter började intres-
sera sig för ektrenden! Numer har pen-
deln svängt tillbaka, de överekiga ex-
emplen är få och den mera balanserade
stilen dominerar. Men utan tvivel
är Chardonnayvinerna utomordentligt
lämpade för ekfatslagring. Vi har nume-
ra högklassiga Chardonnayviner från
alla stora vinländer, och från många
små också. Karaktären skiftar, man får
prova sig fram till sina favoriter, men
ännu har ingen lyckats producera något
som toppar de bästa vita Bourgognerna!

Även när det gäller vita viner i Sy-
stembolagets sortiment dominerar
Frankrike, det finns nästan 400 olika
med ganska jämn fördelning mellan det
ordinarie sortimentet och beställnings-
sortimentet, och det är cirka 1/3 av alla
tillgängliga vita viner.
På andra plats följer ett
land som i regel inte
ens nämns i »rött»
sammanhang: Tysk-
land. Systemet erbju-
der nästan 200 tys-
ka varianter.
Många är
gjorda på
den dru-
va

Se bortom det vanliga röda valet

Chardonnay –
kungen bland vita viner

TEXT .
NILS H STERNBY
professor, avdelningen för patologi,
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Det är inte bara röda viner som gäller. »Det
finns många stora och utomordentligt goda
torra vita viner», säger vinkännaren Nils H
Sternby.



som är Tysklands signum (om än inte
den mest odlade), nämligen Riesling.
Det är också den enda som kan göra
Chardonnay rangen stridig som de
»vita» druvornas kung.

Och utan tvivel kan Rieslingdruvan
producera superba viner med stor lag-
ringspotential. Det är därför egendom-
ligt att dess viner inte fått eller får det er-
kännande och den popularitet de förtjä-
nar. En anledning kan emellertid vara
begreppsförvirringen kring namnet
Riesling: det finns mer än fyrtio olika
namn på den riktiga Rieslingdruvan,
därav nästan tjugo i Tyskland!

I USA används ofta beteckningen
Johannisberg Riesling, »JR», eller
White Riesling, man har även föreslagit
att Tyskland borde införa namnet Weis-
ser Riesling.

I Australien ser man beteckningen
Rheinriesling eller Rhine Riesling. Till
detta kommer så att det finns »oäkta»
Riesling, dvs inferiora druvor med
namnet Riesling inkorporerat, t ex
Welschriesling. Denna druva odlas
mycket i de forna öststaterna. Som en
kuriositet kan nämnas att druvan Sémil-
lon i Australien tidigare gick under
namnet Hunter Valley Riesling.

Ar omatiska och syrarika viner
Rieslingdruvan trivs över hela värl-

den i alla möjliga klimat och jordmåner,
och även om skillnader i dessa reflekte-
ras i vinerna så finns i regel den typiska
karaktären i botten. Det betyder aroma-
tiska och syrarika viner, ofta med den
klassiska petroleumdoften. I viner med
sötma kan man finna honungsbouquet,
och smaken av Rieslingviner har bra
längd, dvs stannar kvar i munnen efter
att man svalt vinet.

Druvan odlas över större delen av
Tyskland men mest berömda områden
är Rheingau och Mosel. Vinerna kan
vara helt torra, trocken, eller med olika
grader av sötma, de sötaste benämnda
beerenauslese och trockenbeerenaus-
lese. 

Flasketiketten måste innehålla detal-
jerad information om vintypen (för-
utom en massa annat!) och det gör den
tyska vinetiketten svårläst, av många
ansedd som en av orsakerna till att tys-
ka kvalitetsviner har svårt att etablera
sig på exportmarknaderna.

Den mest odlade druvan i Tyskland
heter Müller-Thurgau, som också är
världens mest berömda och odlade
korsning. Den kreerades av den schwei-
ziske Dr Müller, som var född i kanto-
nen Thurgau men arbetade i det beröm-
da vininstitutet i Geisenheim i Tysk-
land. Han ville kombinera två bra druv-
sorter med bibehållande av deras goda
egenskaper men med elimination av de-
ras nackdelar. Müller-Thurgau skulle
förena Rieslings elegans med Silvaners

robusthet. Druvan ger lägre kvalitet än
Riesling och används i stor utsträckning
i de billiga tyska vinerna, t ex i Lieb-
fraumilch. Stora odlingar finns i Öster-
rike, norra Italien och i flera östeuro-
peiska länder liksom på Nya Zeeland.

Man kan inte lämna Rieslingdruvan
utan att komma tillbaka till Frankrike,
nämligen till Alsace. Det är det enda
område i Frankrike där den får odlas. På
franskt sätt jäses musten ut helt så att
torrt vin erhålles. De bästa kvaliteterna
bör lagras tio år eller mera för att bli helt
drickfärdiga. Alsace förknippas emel-
lertid i minst lika hög grad med de vita
druvsorter som ger »kryddiga» viner:
Gewurztraminer, Tokay-Pinot Gris (ti-
digare enbart Tokay) och Muscat. Man
gör även Pinot Blanc och Sylvaner.

Château Haut-Brion dyrast
I Frankrike är obestridligen Bour-

gogne det förnämsta området för vitt
vin, men även i det »röda» Bordeaux
gör man fina vitviner. Dess torra bords-
viner är i regel en blandning av druvsor-
terna Sauvignon Blanc och Sémillon,
ibland även Muscadelle. Proportioner-
na varierar högst avsevärt, enstaka slott
har 100 procent av antingen Sauvignon
eller Sémillon, de flesta av de kända
mest Sauvignon och ingen Muscadelle.
Det dyraste, Château Haut-Brion
Blanc, har salomoniskt fifty-f ifty av
Sauvignon/Sémillon. Nästan alla pro-
ducenter använder ekfatslagring, de
bästa 100 procent nya fat varje år. De
mindre vinerna är drickfärdiga redan då
de kommer på marknaden inom ett år
efter skörden, de riktigt stora skall lag-
ras i flera år för att uppnå sitt bästa.

Sauvignon Blanc-druvan producerar
torra, kryddiga, ofta aggressiva och sy-
rarika viner. Doften har något vanvör-
digt beskrivits som »kattpiss på en krus-
bärsbuske», och klassiska Sauvignon-
viner är ofta lätta att identifiera på sin
fräna, »gräsiga» doft. I Frankrike kom-
mer de mest typiska vinerna från Loire
och där från distrikten Sancerre och
Pouilly-Fumé. 

Men druvan odlas också på många
andra ställen i Frankrike, dock utan så
stora framgångar som i Bordeaux och
Loire. Den är också populär i Nya värl-
den, och speciellt Nya Zeeland har bli -
vit berömt för sina Sauvignon Blanc-vi-
ner; de anses vara prototypen för dylika.
En del är dock nästan för utpräglat »ty-
piska»!

I Kalif ornien heter dessa viner ofta
Fumé Blanc, och det är en speciell och
ur marknadsföringssynvinkel lärorik
historia. På 1960- och 70-talen var im-
porterad Pouilly-Fumé, dvs Sauvignon
Blanc, mycket populär i Kalifornien
medan inhemsk Sauvignon Blanc inte
sålde. Den världsbekante Robert Mon-
davi kom då på att ekfatslagra sitt Sau-

vignonvin samt döpa om det till Fumé
Blanc varefter det på kort tid blev en
storsäljare!

Den andra stora Bordeauxdruvan,
Sémillon, är den näst mest odlade vit-
vinsdruvan i Frankrike (Ugni Blanc,
konjaksdruvan, är nummer ett) och od-
las för övrigt över hela världen. Den ger
ofta ointressanta viner med liten arom
och låg syra men med hög extrakt- och
alkoholhalt. De tål emellertid lång lag-
ring och lämpar sig mycket väl för ek-
fatslagring, vinet antar då en guldgul
färg och får en ofta distinkt lanolinbou-
quet. 

Det är främst i Australiens Hunter
Valley man finner dessa verkligt intres-
santa viner. Det andra stora Sémillon-
området är just Bordeaux där druvan i
blandning med Sauvignon Blanc ger så-
väl härliga bordsviner som underbara
söta viner; mera om dem nedan. Ensta-
ka producenter i Bordeaux har emeller-
tid också lyckats framställa bra torra vi-
ner på enbart Sémillondruvan.

Sydafrikas nationaldr uva
Ytterligare ett välkänt vitvinsområ-

de är ovan nämnda Loire men mera ned-
ströms omkring centrala Loire. Från
trakterna runt Tours och Angers kom-
mer viner gjorda på druvan Chenin
Blanc, och de kan vara allt från knalltor-
ra till söta, de senare ofta med bra syra
och med förmåga att bli mycket gamla.
Denna druva är för övrigt Sydafrikas
vita nationaldruva under namnet Steen.
Druvan är också basen för många av
Loires mousserande viner.

Vid Loireflodens mynning möter vi
ett välkänt vinnamn: Muscadet. Så kal-
las i regel druvan, dess egentliga namn
är dock  Melon de Bourgogne. Den an-
ses nämligen komma från Bourgogne,
den är köldresistent och mognar tidigt.
Den ger knalltorra viner utan mycken
smak och med markerad syra, de tappas
ofta »sur lie», dvs från fat som även in-
nehåller resterna/fällningen från jäs-
ningen, och de skall drickas unga.

Det finns naturligtvis en stor mängd
andra druvor som producerar vitt vin i
Frankrikes andra kända distrikt, t ex
Rhône och Provence (Clairette,
Grenache Blanc, Malvoisie, Marsanne,
Picpoul, Ugni Blanc). Namnen glöm-
mer man så fort man läst dem, och be-
hövs de kan man ju lätt slå upp dem!

Men ytterligare en druva är värd att
nämnas: Viognier.

Det är av två skäl: dels är Viognier-
viner ofta förekommande då man vill
försöka lura en vinkännare, dels har
druvan blivit något av en kultdruva i Ka-
lif ornien på senare tid. Den odlas i nor-
ra Rhône i området Condrieu, och vin-
provare känner i regel till att Château-
Grillet är gjort på Viognier. 

Spanien och framför allt Italien är
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väl representerat i Systembola-
gets sortiment, med cirka 90 re-
spektive knappt 150 sorter. De är
gjorda på druvor som antingen är
de ovan nämnda och alltså inter-
nationellt väl kända, eller på lo-
kala sorter som i varje fall jag inte
kan hålla reda på.

Men man kan kanske minnas
att Macabeo (Viura i Rioja) an-
vänds för cava-produktion och
man kan också försöka glänsa
genom att fråga om det spanska
vita möjligen var gjort på Ver-
dejo eller Albariño!

Extr emt hög avkastning
Dricker man italienskt är

druvnamnet par préférence Treb-
biano. Det är samma druva som
tidigare nämnda Ugni Blanc,
Frankrikes mest planterade dru-
va, och det är en av de druvor som
producerar mest vin av alla i värl-
den. Den ger viner utan karaktär
men har två fördelar: den ger ex-
tremt hög avkastning och ger
även i moget tillstånd en hög
syra. Dess vin är vattnigt, har
obetydlig bouquet, är kort men
syrarikt, det är kort sagt ointres-
sant! Det blandas i regel med an-
dra druvors och blandas också i
rött vin (Chianti).

En bättre druvsort är Malva-
sia, känd är också Moscato som
används till mousserande vin.
Vill man riktigt briljera kan man
försöka med något av de tre V:na:
Verdicchio, Vermentino eller
Vernacchia, det senare med till-
ägget San Gimignano. Men lik-
som i Spanien finns det många
hundra till att välja bland!

Champagne
Ovan diskuterade viner är i

första hand tänkta som matviner,
men de flesta, för att inte säga
alla, kan ju också användas som apériti -
fer eller som »pratviner». För de flesta
av oss gäller väl det omvända för mous-
serande viner. Om man räknar bort ro-
sévarianterna är dessa mousserande till
nästan ett hundra procent vita men där-
emot inte alltid gjorda på »vita» druvor.
Ett klassiskt exempel på detta är cham-
pagne, ett över hela världen missbrukat
ord till »les champenoises» stora irrita-
tion.

Endast vin som är tillverkat i områ-
det Champagne får kallas så, men vi har
nog alla, medvetet eller omedvetet, kal-
lat mousserande vin för champagne. I
Champagne får endast tre druvsorter
användas: Chardonnay, Pinot Noir och
Pinot Meunier. De två sistnämnda är
röda eller rättare blå druvor och nära
släktingar. Den senare är mera tålig än

den förra, den tål vårfrost och mognar
även under kalla år. Den ger också hög-
re avkastning än Pinot Noir. Nackdelen
är att den inte ger ett hållbart och lag-
ringsdugligt vin, och druvan förekom-
mer därför huvudsakligen i billiga
champagner och/eller dylika som skall
drickas unga. Pinot Noir ger kropp och
kraft åt champagnen medan Chardon-
nay står för syra och elegans.

De olika champagnehusen har en
standardchampagne med i stort sett
konstant druvsammansättning år efter
år, den är husets signum. I de flesta stan-
dardchampagner dominerar Pinotdru-
vorna stort, i regel med övervikt av Pi-
not Noir. 

Att identifiera en champagne är
mycket svårt, möjligen kan man känna
igen en Blanc de Blancs eller en Blanc

de Noirs, dvs en champagne gjord på
enbart Chardonnay- respektive enbart
Pinotdruvor, men tro inte att det är så
lätt heller! 

En årgångsbetecknad champagne in-
nehåller i regel ej Pinot Meunier och
flera görs på enbart Chardonnay. Blanc
de Noirs är mera ovanlig, den är inte så
hållbar som en Blanc de Blancs men
Systembolaget har ett par olika i sina
sortiment.

Nästa gång ett par flaskor skumpa
skall drickas, gör experimentet att ser-
vera dessa båda ytterligheter och se om
gästerna kan skilja dem åt!

Är årgångs- eller sk prestigecham-
pagne värd sitt pris jämfört med en stan-
dardchampagne? Förvisso inte alltid
och speciellt inte om man haft möjlig-
het att lagra en standardchampagne ett
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Chardonnayvinerna är väldigt lämpade för ekfatslagring. När de vita vinerna från Kalifornien och
Australien gjorde entré på vinarenan med buller och bång, var det de massiva ekdoftande
Chardonnayvinerna som gjorde succé. Vinkällaren på bilden med vinfat och portvinspipor är från Vin
& Sprithistoriska museet i Stockholm.
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par-tre år, den brukar bli betydligt mog-
nare, rundare och godare då. Men för en
finsmakare är prisskillnaden ofta väl in-
vesterade pengar, en härligt mogen och
balanserad champagne är en stor vin-
upplevelse.

Man skall inte heller glömma bort att
champagne går utmärkt tillsammans
med flera maträtter. Ostron och kaviar
är klassiska i detta sammanhang, skal-
djur i allmänhet och hummer i synner-
het gifter sig väl med champagne, och
sparris, som anses omöjlig att kombine-
ra med vin, går riktigt bra ihop med
champagne.

Men servera ingen torr champagne
till desserten! Och kom ihåg att den
dessutom skall serveras i rätt glastyp, i
en sk flûte och inte i den låga och vida
coupen även om den skulle vara formad
efter Marie Antoinettes bröst!

Mousserande viner
När champagne skall drickas har

bäst formulerats av madame Lily Bol-
linger: 

»I drink champagne when I’m hap-
py, when I’m sad, sometimes when I am
alone. I trif le with it when I’m not
hungry, drink it when I am. When I have
company I consider it obligatory.
Otherwise, I never touch it – except
when I’m thirsty!»

Går det inte lika bra med ett billigare
mousserande vin som med champagne?
Inte i alla sammanhang men å andra si-
dan finns det i dag så många välgjorda
och välsmakande mousserande viner att
det inte alltid är lätt att skilja dem från
champagne. 

Och i så fall är det ju inte lönt att be-
tala ett par hundra kronor extra för en
flaska! Experimentera någon gång även
med att servera en champagne och ett
mousserande vin till gästerna och be
dem identifiera vilket som är vilket!
Men se till att även det mousserande är
torrt!

Mousserande vin görs över hela
världen och naturligtvis också på
många håll i Frankrike utanför Cham-
pagne. Kända vindistrikt som Alsace,
Bourgogne, Loire och Rhône gör ut-
märkta dylika viner, ej sällan beteckna-
de Crémant. Denna term, som tidigare
betydde mousserande vin med ett lägre
tryck i flaskan än i en champagneflaska,
används nu som beteckning för ett vin
som görs utanför Champagne men med
samma metod, beteckningen »méthode
champenoise» förbjöds för ett tiotal år
sedan av EG. 

Sekt och cava
Ett annat känt mousserande franskt

vin är Blanquette de Limoux, och det
hävdas att detta område i södra Frankri-
ke är det mousserande vinets vagga och
att metoden alls icke upptäcktes av den

berömde munken Dom Pérignon! Sekt
är beteckningen för mousserande vin i
Tyskland, cava i Spanien. De senare är
ju mycket populära, inte minst på grund
av priset. 

I Italien har vi spumante, det produ-
ceras i lika stor mängd som Champagne
och är i regel sött. Man gör emellertid i
Lombardiet, i Franciacorta, torra viner
som nästan är i klass med champagne.
Tyvärr också prismässigt!

Ryssland framställer mousserande
viner som reflekterar den ryska förkär-
leken för sötsaker. USA och främst Ka-
lif ornien har några bra inhemska produ-
center såväl som ett stort antal »frans-
ka», dvs kända champagnefirmor som
etablerat sig där. Australien och Nya
Zeeland har också såväl inhemsk pro-
duktion som samarbete med fransmän.

Av udda länder kan nämnas Indien
som producerar ett riktigt trevligt mous-
serande vin med fransk hjälp. Det fanns
ett tag på Systemet men prishöjningar
har gjort det mindre attraktivt på senare
år.

Vi skall ju inte heller glömma Sve-
rige i detta sammanhang. Fram till 1970
hade vi Knutstorps Sparkling, ett mous-
serande vin gjort på diverse svenska
frukter. 

Numera dominerar ju Åkessons Vin
AB i Skåne den svenska mousserande
marknaden totalt med Amadeus, Hen-
ric Åkesson och prestigevinet Anders,
som faktiskt är gjort på Chardonnay och
Pinor Noir.

Vitt vin  till desserten
Så lämnar vi apéritif en och hoppar

raskt direkt till desserten. Även för vi-
ner till denna dominerar de gröna dru-
vorna, framför allt Riesling, Sauvignon
Blanc och Sémillon. Om druvorna an-
grips av ädelröta, Botrytis cinerea, tor-
kar de ut med följd att sockret koncen-
treras och druvmusten således blir ex-
tremt söt. Jäsningen går långsamt och
kan antingen stoppas med svaveldioxid
eller avstanna spontant på grund av den
höga sockerhalten samt produktion av s
k botryticin.

Vinerna benämns i tysktalande om-
råden beerenauslese och trocken-
beerenauslese, i USA och Australien
ofta late harvest-viner. Rieslingvinerna
har ofta en bra och frisk syra som kom-
pletterar sötman.

Det mest kända söta vinet kommer
från Bordeaux och distriktet Sauternes.
Detta namn har blivit ett samlingsnamn
på alla söta Bordeauxviner. De görs på
Sémillon- och Sauvignon Blanc-dru-
vorna, ibland med en liten tillsats av
Muscadelle. Proportionerna varierar
mellan de olika slotten med Sémillon
som dominerande druva, i regel 80 pro-
cent eller mera och hos några slott 100
procent. Det mest kända slottet i regio-

nen, Château d’Yquem, har 80 procent
Sémillon och 20 procent Sauvignon
Blanc. Det är ett av de dyraste Bor-
deauxvinerna alla kategorier, kan bli
hur gammalt som helst (jag har haft för-
månen att få dricka en helt superb
1858:a) och betecknas med rätta av min
gode vän och namne Nils Stormby »det
mögligas konst»!

Även utanför Bordeaux producerar
Frankrike formidabla söta viner. I Al-
sace finns motsvarigheten till Tysk-
lands söta i de sk vendange tardive och
grains nobles; de kan göras på såväl
Riesling som Gewurztraminer och
Tokay-Pinot Gris. I Loiredistriktet pro-
duceras syrarika söta viner av druvan
Chenin Blanc, det mest kända namnet
är Moulin Touchais som har mer än
hundraåriga viner som fortfarande är
ungdomliga! 

Utmärkta dessertviner
Muscatdruvan används i flera länder

som bas för söta viner, och om man
tycker om denna aromatiska smak i ett
massivt sött vin har Systembolaget ett
utmärkt och billigt dylikt från Cypern.
Från Österrike har vi flera utmärkta des-
sertviner i både ordinarie sortiment och
beställningssortiment. Italien erbjuder
ett gott och lämpligt dessertvin att luras
med: det heliga vinet, vin santo. Det
görs på druvor som fått torka och som
således koncentrerat musten, och det är
utmärkt till italienska efterrätter, t ex
panna cotta. Och det brukar ge även vin-
kännaren mycket huvudbry!

Slutligen kan man inte underlåta att
nämna en annan av vinvärldens legen-
der, Tokajer. Detta ungerska vin görs på
druvan Furmint vilken är känslig för an-
grepp av ädelröta. Det finns både torr
och söt Tokajer, den senare benämnd
Aszú med tillägg av 3, 4, 5 och 6 putto-
nyos; ju högre tal desto sötare vin. 

Druvan är syrarik och Tokajer har
alltid en bra syra som kontrasterar mot
sötman, vinet kan därför lagras länge.
Det är ett utmärkt komplement till bl a
syrliga fruktdesserter och är också ett
vin att presentera blint till s k vinexper-
ter.

För den observante är emellertid den
orange färgen i kombination med den
höga syran avslöjande. Denna har ju
också förevigats, åtminstone i Sverige,
i en berömd limerick:

En känd alpinist ifrån Bayern
var alltför förtjust i tokajern
han en linbana tog
men störta’ och dog
ty hans andedräkt frätte på vajern!

Jag hoppas detta lilla opus kan sti-
mulera även den »rödaste» vinentusias-
ten till ett par utflykter i den varierande
vita vinvärlden. Skål och lycka till! •
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