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Mats Burnert i mitten, ledare för det vinnande 
svenska laget som vann VM i blindprovning av viner 2017.

Vinprovning och specifikt blind-
provning bygger i grunden på att 
viner smakar olika beroende på 
druvsorter som används OCH var 
druvorna vuxit.

Terroir är ett franskt uttryck 
som används för att sammanfat-
ta de omgivningsfaktorer som på-
verkar vinrankan och det resulte-
rande vinet.

Terroir – spelar roll 
eller är en myt?

Idén om ursprungsunikitet har nog 
alltid funnits och har sedan skapat 
behov av vinlagar igenom århundra-

den för att skydda mot fusk – Rioja och 
Chianti är kända för sina tidiga vinlagar.  
Hela appellationssystemet bygger i bot-
ten på att terroiren definierar vinerna. 
Appellationscertifieringen blir också 
en form av innehållsdeklaration för oss 
konsumenter. En vinmakare som inte 
är nöjd med sin terroir kan på olika sätt 
styra smak och doft på annat sätt – men 
då förlorar man möjligheten till det där 
extra som terroiren ger!

Kunskapen om dessa typiciteter ledde 
till att jag och mina lagkamrater blev 
världsmästare i blindprovning i Bour-
gogne i oktober 2017! Så det fungerar!

Jorden är byggsten för vinrankan
Klimatets inverkan är förstås stor, men 
jorden ger samtliga byggstenar för vinran-
kan! Alla byggstena för tillväxt och frukt-
sättning tas upp från jorden via rötterna. 

Ett exempel är järn som är viktigt då det 
är en beståndsdel i klorofyllet. Utan till-
räcklig mängd järn kommer vinrankans 
blad sakna klorofyll, så kallad kloros. 
(man ser nästan vita eller mycket ljust 
gröna delar på bladen). Vinrankan kan 

då inte ta in solenergin speciellt effek-
tivt. Andra exempel på jordens påver-
kan är att lågt pH i jorden kan orsaka 
brist på vissa metaller och andra nä-
ringsämnen trots att de finns i jorden, 
men det låga pH-värdet gör att växten 
inte kan ta upp dem. 

Vinrankan hämtar alla sina byggstenar 
från jorden, jästsvampen omformar och 
tillför byggstenar och slutligen har vi de 
ämnen som ger doft och smak i ett vin. 
Därför är det inte exakt samma ämnen 
som är i druva och jord som vi förnim-
mer i ett vin.

Det är ordet mineral som stör 
Varför då denna tvekan om terroirens 
betydelse? Oftast är det nog ord som 
mineral etcerera som stör. Att man inte 
kan ”känna” mineral i ett vin.

Min egen tanke är att problemet är för-
ståelsen för vårt fikonspråk som vi an-
vänder för att beskriva viner.

Vi säger att viner doftar mineral, jord-
gubbe, svettig häst och annat. Dofter 
framförallt, är associationer till något vi 
känner igen. Associationer, det vill säga 
det liknar något – men ÄR inte det.

Vi säger att en bordeaux doftar ceder 
– det finns inte tillstymmelse till ceder 
i vinet – men det doftar något som på-
minner om den doften av de där gamla 
blyertspennorna som vi hade i småsko-
lan. I chardonnay talar vi om äppeldoft 
(gröna äpplen, gula äpplen etcetera) 
– men inte finns det några äpplen in-
blandade i vinet – dessutom är det ju så 
att de där äppeltonerna är en biprodukt 
från jästens ämnesomsättning, det vill 
säga doftämnet skapas när jästen äter 

socker! (som så många andra doftäm-
nen).

Doftar nästan som krutrök
Pouilly Fumé doftar nästan krutrök – el-
ler som när två stenar slås mot varan-
dra, som flinta när man gör upp en eld 
- just sånt som en del av oss lekte med 
när vi var små. Vinappellationen har fått 
sitt namn för att den doftar just rökigt 
från flintan! 

Vad är då flintan om inte mineral?

Sen att det inte är sten i vinet det är lika 
självklart som att det inte finns ceder 
eller svarta vinbär i vinet. Helt klart är 
dock att mineralerna finns i vinrankan 
och ger upphov till druvor som sen blir 
vin…

Men visst kan man raljera och säga att 
mineralen inte känns, men nånting är 
det som vi känner med våra sinnen som 
gör att vi i en blindprovning identifierar 
Pouilly Fumé, Chablis, Riesling med fle-
ra, just på deras mineraliga karaktärer!
Själv gillar jag inte uttrycket ”kattkiss på 
krusbärsbuske” – men nå’t sånt vin har 
jag heller aldrig provat. Men katt har jag 
haft utan att känna de där dofterna… 
men om den associationen hjälper nån 
att identifiera Pouilly Fumé så är det ju 
bra, men jag föredrar mineral!

Terroir är viktigt för stora viner och 
skickliga vinmakare, och det är just den 
som ger komplexiteten och det där lilla 
extra som är så svårt att sätta ord på!

Mats Burnert
är civilingenjör i kemi, utbildad 

sommelier och trebetygare 
i Munskänkarna.

Jag tror inte på skrönan att jorden ger 
vinet smak”, skrev Håkan Bergendahl 

i ett debattinlägg i Rivieranytt nummer 
4. Här får han svar på tal av Mats 

Burnert, Munskänkarna, väldsmästare 
i blindprovning av viner. ”Terroiren ger 

det lilla extra”, skriver han.


