
 

Så vinvänner, här kommer vårens program för både Söndagsskola 

och OBS-klass, hoppas ni hittar något som passar! 

I vår kommer jag med största sannolikhet att hålla till på Devoto Vinbar i Birkastan, 

tunnelbana S:t Eriksplan. Jag återkommer givetvis med mer info när allt är klappat och klart. 

För er som älskar detta med att gå på vinprovning erbjuder jag ett pris på 1 800 kr om ni 

bokar tre provningar under samma termin.  

 

Sommelierskans Söndagsskola våren 2020 
 

19 januari  Konsten att dricka gott under 100 kr – vad ska man tänka på när 

man köper billigare viner, hur får man ut mesta möjliga för under 

100 kr? En provning lämpad för januariplånboken       625 kr 

16 februari Bordeaux med grannar – Vi gläntar på dörren till Bordeaux men 

passar också på att prova viner från grannarna Cahors och 

Madiran m. fl.  725 kr 

1 mars Viner från öst - Det har kommit in många önskemål på att prova 

viner från Östeuropa och längre bort än så. Jag ska göra mitt bästa 

för att göra er till viljes och få tag på lite roliga grejer från länder 

som är på g! 675 kr 

15 mars Vinlandet Nya Zeeland – Det händer mycket på Nya Zeeland och 

idag är det inte bara Sauvignon Blanc och Pinot Noir som gäller…  

675 kr 

5 april Ost & vin – Vi kör en gång till! Det finns ju trots allt huuur mycket 

olika ostar som helst… Och de behöver matchas med rätt dryck  

      725 kr 

26 april Sauvignon Blanc – Folkets favoritvita och idag, när vårkänslorna 

förhoppningsvis har börjat spira för fullt, ska vi prova denna druva 

jorden runt.  675 kr 



10 maj  Pink Party – Dags att påminna oss om vilka roseer som smakar 

bäst i sommarvärmen och hur är det egentligen med 

roséchampagne, är den extra festlig?  725 kr 

7 juni Slutet gott, allting gott – Terminsavslutningen är numer en 

klassiker där vi håller tummarna för sol så att vi kan vara 

utomhus. Sommelierskan bjuder på härliga viner och god mat 

som hör sommaren till. 725 kr 

 

Sommelierskans OBS-klass (ons) våren 2020 

 

26 februari Viner från Ungern – Det söta vinet Tokaji känner säkert de flesta 

till, men vad har Ungern mer att bjuda på? En hel del, jag lovar 

      675 kr 

11 mars Botrytis – Tänk ändå att mögliga druvor kan skapa så goda viner! 

Vi pratar om och provar viner från olika delar av världen som alla 

är gjorda på botrytisangripna druvor. Vårens sötchock!  675 kr 

1 april Svenska viner – Dags att se hur långt vi kommit här i Svedala med 

vårt vinmakeri. Vem är nyfiken? 675 kr 

6 maj Vin & lakrits – även detta en provning som är värd att gå I repris, 

jösses vilka goda kombinationer det finns!!!  675 kr 

 

På söndagar börjar vi kl 16.00 och på onsdagar kl 18.30. 

Provningarna tar ca två timmar och det ingår alltid något tilltugg, även på de provningarna 

som inte har ett ”mat & vin i kombination”-tema. 

Har du några frågor eller vill anmäla dig, skicka ett mail till vinprovning@sommelierskan.se 

 

Välkomna till en härlig vår i vinets tecken! 

 


