
 

Välkomna till en ny termin! Vi håller till i Vinkällaren Grand Cru på 

Högbergsgatan 69-71 och Söndagsskolan börjar alltid kl 16.00. 

Sommelierskans Söndagsskola våren 2018: 

21 januari – Mycket vin för pengarna – i januari och februari lider vi ofta 

av lite pengabrist efter julens utsvävningar, men vi vill ändå kunna unna oss ett 

glas vin nu och då. Jag tipsar om och vi provar några mycket prisvärda viner, 

både vita och röda, som inte ruinerar oss. Pris 535 kr 

 

 

11 februari - Sydamerika – i Sydamerikas vinländer har man ”adopterat” 

franska druvor och gjort dem till sina. Vi provar exempelvis Carmenère från 

Chile, Malbec från Argentina och Tannat från Uruguay.  Pris 585 kr 

 

 



 

25 februari -Sherry – Starkvin från Jerez i södra Spanien som tillverkas och 

lagras på ett annorlunda vis än traditionella viner. En dryck som blir vanligare 

på tapasbarer och vinbarer igen. Vi lär oss allt om de olika typerna av sherry, 

och även vilken mat som passar till vilken sherry. Pris 635 kr 

 

 

 

18 mars – Franska vita pärlor – Frankrike är världens mest erkända vinland 

och vi är väl bekanta med namn som Bordeaux, Bourgogne och Champagne. 

Idag ska vi prova vita viner från mindre kända regioner som exempelvis Jura, 

som är på stark frammarsch och Savoie som förtjänar att uppmärksammas. Pris 

585 kr 

  

8 april – Ö-vin – som namnet antyder kommer vi under denna provning att 

koncentrera oss på viner från lite olika öar runt om i Europa. Vi bekantar oss 

med lite ovanliga druvor och lär oss om hur man odlar vin på de olika öarna. 

Pris 585 kr 

 

 



29 april -Rosé – en populär provning på vårkanten när solen börjar värma och 

vi längtar efter iskall rosé i glaset. Vi pratar rosévinets historia och provar årets 

godbitar, självklart med lite gott tilltugg! Pris 585 kr 

 

 

 

13 maj – Champagne och andra bubblor – Vad vore våren utan en 

bubbelprovning? Jag tror inte jag behöver säga mer än så… Pris 675 kr 

 

3 juni – SURPRISE – Sommelierskans egna sommarfavoriter serveras ihop 

med lite passande käk. Om vädret tillåter håller vi till på min innergård, vid regn 

i källaren. Pris 635 kr 

 

 

 



 

 

Boka via mail till: vinprovning@sommelierskan.se 

Priserna är inklusive moms och i alla provningar ingår ett välkomstglas av 

något relaterat till dagens ämne, de viner vi provar med tilltugg, häfte med 

information om dagens tema/viner & provningsprotokoll samt några timmar av 

riktigt trevligt sällskap, glada provare och ibland även någon överraskning från 

frökens vinkällare! 

Avbokningsregler: Avbokning innan betalning kan göras utan avgift. Vid 

avbokning efter betalning erbjuds i första hand en annan provning. Avbokning 

senare än två dagar innan, ingen ersättning. 

 

Varmt välkomna till Sommelierskans Söndagsskola! 

 

mailto:vinprovning@sommelierskan.se

