
 

 

Välkommen till  
utbildning i vinkunskap  

 
”Det är roligare att dricka vin nu då jag vet mer”, är en vanlig kommentar efter att ha 
deltagit i kurser och speciellt efter den som heter 1 Betyg.  
 
Munskänkarna i Åkersberga har, efter en enkätundersökning hos medlemmarna, beslutat att 
genomföra utbildningar i ”block”. Dessa block kan väljas enskilt eller i svit.  
 
Grunden till teorin följer det som återfinns i kursplanen för 1 Betyg där syftet är att ge en 
översikt kring vinets historia, geografi, vinodling, vinframställning, klimat, principer för 
vinlagstiftning samt aktuella druvsorter (inkl. egenskaper). Men vi anpassar också innehållet 
till vad som idag diskuteras inom vinvärlden och vad deltagarna önskar. Det krävs inga 
förkunskaper för att delta i något av blocken – men intresse och vilja att lära är viktigt.  
 
Blocktillfällena innefattar alltid en teoretisk och en praktisk del. I den praktiska delen provar 
vi vin tillsammans efter ett givet provningsprotokoll. Du blir bekant med de klassiska 
vintyperna men du kanske inte blir någon vinexpert i strikt mening, men kommer att veta mer 
än gemene man. Dessutom får du diskutera med likasinnade.  
 
Vid första tillfället som du deltar i ett block får du en bok (om du inte redan har fått den som 
ny medlem) som du då kan ta del av själv om inget av blocken passar dig för tillfället.  
Du väljer själv om och när du i så fall skulle vilja ta ”examen” och bli en av dem som har 
Munskänkarnas godkända 1 Betyg nivå.  
 
Vid provningarna kommer vi även att testa med ett litet mat-smakprov. Allt för att ge dig en 
bättre kunskap i att känna skillnaden på druvor, och hur maten påverkar vinet och om/hur vinet 
påverkar maten.  
 
Blocken är självständiga och att delta kostar 200:-.  per block, för medlemmar.  
I mån av plats kan vi erbjuda även icke medlemmar plats men då till en kostnad av 250:-  
 
Anmälan/bokning görs via vår hemsida.  
 
Efter att anmälan är godkänd kommer du att få information inför träffen.  
Du tar själv med dig anteckningsmaterial, vinglas och vattenglas till varje blocktillfälle. 
Vinglasen bör vara likadana men behöver inte vara särskilt dyra för att vara bra 
vinprovningsglas.  
 
Övriga frågor vad avser Munskänkarnas utbildningar och kurser kan ställas till 
utbildningsansvarig: Anders Dahlqvist, anders.dahlqvist@telia.com, tel 070-782 66 40. 
 

 

 


