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Den galna idén att dricka rött vin 
till ost kommer, enligt Delmas, 
från att bönderna för länge se-

dan drack ett tunt och alkoholsvagt röd-
vin (piquette) när de arbetade på fälten. 

”På grund av sina tanniner, pas-
sar inte rött vin till ost” säger den 
franske sommelieren Emmanu-
el Delmas. Han får medhåll från 
andra kända vinkännare  såsom 
Enrico Bernardo, den världskända 
franska ostkedjan Androuet och 
till och med från svenska System-
bolaget. Gäller inte rådet ”rött vin 
till ost” längre?

Låt osten få vinet att sjunga

Jerk och Madeleine Wiström samt Palle och 
Hannele Juel provar kombinationen ost och 
vin. I glasen har vi Viognier, Pouilly Fuissé, 

Côtes du Rhône Villages – Plan de Dieu samt 
ett lättare Amaronevin.

Gunilla Bohman
gunilla@bohman.fr

Ett sådant vin saknar tanniner, syra och 
karaktär och kan alltså passa till olika 
ostar. Men idag är rödvinerna helt an-
norlunda. Till ost rekommenderas där-
för oftast vita viner. Och när man väljer 
att kombinera vin och mat, är det alltid 
vinet som förlorar i smak och karaktär 
om kombinationen blir fel. Aldrig ma-
ten. Och i Frankrike är utbudet av både 
och ost och vin enormt. Så låt oss bota-
nisera bland olika osttyper och se vad 
”experterna” rekommenderar.

Att få vinet att sjunga
Experterna utgår från ostens sälta, krä-
mighet, mjölksyra etcetera när de väljer 
vin. Med rätt kombination av vin/ost, 
kan osten få vinet att sjunga. 

Ett torrt vitt vin med friskhet och lite 
fruktighet kan möta de lite fetare och 
krämigare vitmögelostarnas mjölksyra. 
Rött vin skulle här bli surt, järnhaltigt 
och metalliskt. Ett rött vin med tanniner 
kräver en ost med sälta såsom en lagrad 
hårdost som tonar ner garvsyran i vinet 
och gör det fylligare. Söta viner passar i 
sin tur till starka ostar med sälta. 

Färskostar
Färskostar, fromages fraîs, ser man 
sällan på ostbrickan om de inte är 
smaksatta med kryddor eller berikade 
med grädde. Oftast rekommenderas 
ett friskt, torrt, vitt vin, gärna mousse-
rande, till dessa ostar. En riktigt grädd-
späckad, mild men lite syrlig ost gjord 

på komjölk, är Brillat Savarin. Till just 
den osten kan faktiskt ett rött vin passa 
perfekt förutsatt att det är lätt och friskt 
utan tunga tanniner. Pröva i så fall en 
Côteaux-du-Languedoc. Till den feta 
färskosten Lucullus rekommenderas 
däremot en mogen, oekad men smakrik 
chardonnay såsom en mogen Chablis.

Kittostar
Les croûtes lavées, en typ av kittost, har 
tvättats i saltvattenlösning och ger ett 
orangerött, lite klibbigt skal på osten, 
vilket kommer från de jästsvampar som 
mognar osten. Doften är ofta intensiv 
av svamp och ladugård. Münster är en 
sådan ost. Den såg dagens ljus redan 
under Karl den Stores tid på 800-talet. 
Till dessa milda ostar, rekommenderar 
Delmas och Androuet ett aromatiskt vitt 
vin med viss restsötma såsom en torr 
Gewurtztraminer från Alsace. Även en 
Pinot Gris från Alsace kan passa. Till en 
Pont-l’Évèque rekommenderas en oe-
kad chardonnay från Chablis.

Getostar
Getmjölken ger sin karaktäristiska smak 
till getostar, chèvres. Dessa ostar har hög 
syra och då passar ett vin med hög syra 
bra. Den fruktiga och balanserade sy-
ran i ett vin på sauvignon blanc-druvan  
i kombination med sältan i osten får 
både osten och vinet att blomma ut.

En av de mest kända getostarna är 
Sainte-Maure med anor från 700 – 
800-talet. Den kommer från Touraine i 
Loiredalen, är rullad i aska och har ett 
halmstrå i mitten för att hålla ihop. Tes-
ta den till en vit Sancerre eller en Pouilly 
Fumée, som ju är framställda på sauvig-
non blanc. Pröva gärna även osten Cha-
bichou till samma vin. Den osten görs på 
helfet getmjölk och är krämig. 

Hårdostar
Pressade ostar, les pâtes pressées, bru-
kar svenskarna kalla för hårdostar. 
Bland de mest kända hittar man Com-
té, Beaufort och Emmental, men också 
de lite mjukare ostarna Reblochon och  
Saint-Nectaire. De är ofta salta. Med 
lagring blir de smakrika. Reblochon från 
Savojen har fått namnet från reblache 
som är ett begrepp för den sista, lite fe-
tare mjölken från korna. På 1300-talet 
betalade bönderna arrende beroende på 
hur mycket mjölk korna producerade. 
När markägarna kom för att kontrollera 
mjölkningen, fuskade bönderna genom 
att inte slutmjölka ordentligt. När kon-
trollanten gått, mjölkades korna på nytt 

och gav då den feta reblache och på den 
mjölken gjordes osten Reblochon. Med 
sin feta karaktär med inslag av hassel-
nöt kanske vinvalet inte är givet, men 
här menar Enrico Bernardo att för en 
gångs skull ett rött vin kan passa, såsom 
ett bärigt vin med få tanniner såsom en 
pinot noir från Savojen eller Bourgogne 
alternativt en gamay från Beaujolais.

Ingen vill att vinet skall smaka metall eller bli surt, men väljer man fel kombination ost/vin kan man råka ut för det missödet. 
På ostbrickan har vi Pont l’Évèque, Brie, Abondance, Crottin de chèvre samt Fourme d’Ambert. Vilka viner skall vi dricka till dessa ostar?

En fyllig, hasselnötssmakande Beaufort 
passar däremot bra ihop med en ung 
Chablis. Till en Emmental eller Comté 
från Jura rekommenderas ett smakrikt 
vitt vin, gärna med lite fet struktur från 
savagnindruvan. Den ger nötkaraktär 
och lite rökighet till vinet. 

Grönmögelostar
Grönmögelostar, les pâtes persillées, 
görs normalt på fårmjölk. Till dessa 
ostars intensiva sälta och umamismak 
passar ett halvsött eller halvtorrt vitt 
vin perfekt, eller till och med ett sött 
vitt vin. Till en Fourme d’Ambert passar 

även en torr Viognier. Annars passar vin 
med sötma på druvan chenin blanc från 
exempelvis Vouvray eller Montlouis. 
Eller ett Sauternes. Androuet menar att 
det också går utmärkt med ett sött Alsa-
cevin. Vill du dricka ett rött vin så välj 
ett portvin eller annat sött rött vin, men 
absolut inte ett torrt, strävt rödvin.

Vitmögelostar
Vitmögelostar kallas på franska för les 
croûtes fleuries. Mest kända är Cam-
embert och Brie. Välkända är till exem-
pel Brie de Meaux och Brie de Meulan. 
Den milda Brie de Meaux har dragning 
åt hasselnöt. Osten uppskattades av 
det franska kungahuset på 1700-talet 
och som straff för det bannlystes den 
under franska revolutionen, men är på 
nytt mycket populär idag. Ett rött vin 
med tanniner skulle bli bittert till vit-
mögelostar. Välj istället ett vitt vin från  
Loire, exempelvis ett Vouvray. Vinet 
kan vara torrt eller halvtorrt. Eller ta en 
torr fransk cider. 

Nå - rött eller vitt?
Gemensamt för de olika tipsen om vin 
till olika ostar är att det är betydligt lätt-
are att hitta ett lämpligt vitt vin till osten 
än ett rött. Och glöm för allt i världen att 
servera vindruvor på ostbrickan – det 
kan döda vilket vin som helst oavsett 
färg. Satsa istället på nötter, fikon, lite 
söt marmelad och ett neutralt bröd så-
som baguette.

Enrico Bernardo, 
född i Italien 

men sedan många år 
verksam i Frankrike, 

vann titeln ”världens bäste sommelier” 2004, 27 år gammal. 
Han driver flera gastronomiska restauranger i Frankrike, 

bland annat Il Vino och Goust. Han rekommenderar framför 
allt vita viner till ost. Foto: www.oggi.it

Emmanuel Delmas, 
känd bloggare, artikelförfattare och vinkonsult i Frankrike. 
Han har 15 års erfarenhet som sommelier på välkända stjärn-
krogar såsom Tour d’Argent, Ducasse med flera. 
Han anser att dagens 
tanninrika, fylliga 
och sträva rödviner 
inte lämpar sig 
till ostbrickan. 
Foto: Wikimedia, 
Jean-Louis Paris


