
Sommelierskans Söndagsskola våren 2019    

På allmän begäran kommer här vårens vinprovningar i Sommelierskans 

Söndagskola. Allt tyder på att vi fortsätter på Scandic Sjöfartshotellet vid Slussen 

även under våren men om det ändras meddelar jag er naturligtvis.  

Så, varmt VÄLKOMNA till ännu en termin, hoppas ni hittar något som faller i 

smaken. Anmälan görs på mail till vinprovning@sommelierskan.se och faktura 

kommer på mail ca tre veckor innan bokad provning.  

20 januari: Languedoc Roussillon   595 kr 

Languedoc-Rousillon i södra Frankrike är historiskt ett område som producerar lite 

billigare viner. Idag har man, liksom i många andra delar av vinvärlden, insett att 

kvalitet är bättre än kvantitet. Priserna ligger fortfarande i en klass där man får 

mycket vin för pengarna och den här eftermiddagen blir också en liten grundkurs i 

de mest kända franska druvorna. En bra start på året helt enkelt! 

 

 

17 februari: Sydafrika mot Gamla Världen   695 kr 

Vi ställer viner från Sydafrika mot deras ”föregångare” från Europa och ser vad som 

skiljer dem åt. Vi lär oss lite om vad som är unikt för Sydafrika som vinland och 

pratar om vad klimatet har för inverkan på vinet. En provning med många viner, det 

är vi värda mitt i mörka vintern! 

mailto:vinprovning@sommelierskan.se


17 mars: Vinerna från vackra Toscana   695 kr 

Druvan Sangiovese står i fokus denna eftermiddag, men vi ska även kika lite på de 

som vågat trotsa traditionen och ta in andra druvor i sin produktion, de så kallade 

Super Tuscans, och vad de haft för betydelse för regionens vinproduktion.  Rött vin 

för hela slanten, det kan jag lova redan nu! 

 

 

14 april: Vårviner från Tyskland   645 kr 

Mycket har hänt med Tysklands vinproduktion sedan vi nästan blev översvämmade 

av halvsöt Liebfraumilch på 80-talet (eller kanske tidigare än så, men då var inte jag 

med). Vi provar oss igenom dagens delikata utbud av tyska viner och pratar också 

om utmaningarna med att odla vin i svalt klimat. Du hittar garanterat en ny favorit 

till soliga vårdagar! 

 

19 maj: Bubblor från Nya Världen   645 kr 

Champagne och andra bubblor dricks gladeligen världen över, man vill också 

producera sitt eget bubbelvin i väldigt många länder. Vi tar en titt på vad som 

händer i bubblornas värld utanför Europa, men givetvis kommer det gömma sig en 

”äkta vara” bland glasen. Ingen vår utan bubblor! 

 

 



9 juni: Sommarfiesta   695 kr 

Det har blivit tradition att avsluta terminen med lite spontana sommartips från 

Sommelierskan, tillsammans med lite god mat, och om vädret tillåter håller vi till 

utomhus. Alltså inget givet tema, men det brukar bli bra ändå! 

 

 

Priserna är inklusive moms och i alla provningar ingår förutom de viner vi provar 

även lämpligt tilltugg, häfte med information om dagens tema/viner & 

provningsprotokoll samt några timmar av riktigt trevligt sällskap, glada provare, en 

väldigt snäll fröken och en massa ny kunskap! 

Avbokningsregler: Avbokning innan betalning kan göras utan avgift. Vid avbokning 

efter betalning erbjuds i första hand en likvärdig provning. Avbokning senare än tre 

dagar innan, ingen ersättning, men självklart försöker vi hjälpas åt att hitta en 

ersättare! 

 

 

www.sommelierskan.se 

 

VÄLKOMMEN till Sommelierskans Söndagsskola! 

http://www.sommelierskan.se/

