
UTSEENDE
KLARHET. Oklart, slöjigt, matt, klart, briljant
DJUPET HOS FÄRGEN. Vattnig, blek, medium, djupt, mörkt
FÄRG (vita viner) grönt skimmer, blekgul, gul, guld, brun

(röda viner) purpur, purpur röd, röd, röd-brun)
VISKOSITETEN. Spritsig, vattning, normal, tung, oljig
(kristallklart, tegel, halm, ambra, läder, rubin, granat, oeil de perdrix,
oklart, genomskinligt)

DOFT
ALLMÄNT INTRYCK. Neutral, ren, attraktiv, utomordentlig, 
felaktig. (t ex jästdoft, ättiksdoft, oxiderad, träig, etc)
FRUKTAROM. Ingen, lätt, positiv, identifierbar.
BOUQUET. Ingen, behaglig, komplex, kraftfull
(cederträ, kork, träig, stum, blommig, rökig, honung, citronaktig, 
kryddig, mögel, fruktdrops, svavel)

SMAK
SÖTMA (vita viner) mycket torr, torr, halvtorr, halvsöt,
mycket söt
TANIN (röda viner) adstringerande, hård, torr, mjuk
SYRA. Platt, uppfriskande, markerat, hård
KROPP. Mycket lätt och tunn, medel, kraftig, tung
LÄNGD. Kort, acceptabel, utdragen, mycket lång
BALANS. Obalanserat, bra, mycket välbalanserat, perfekt
(äpple, bitter, brännande, stum, svartavinbär, bränt, socker, jordig, fet,
flinta, grön, hetsig, bläck, slapp, mjuk, metallsmak, unket, nötsmak,
salt, saftig, sammetsmjuk, vattnig, kryddig, köttig, träaktig)

GENOMGÅENDE KVALITET
Grov, dålig, acceptabel, fin, utomordentlig
(Insmickrande, finess, ras, elegans, harmonsik, fyllig, delikat)

KOMMENTARER 
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