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Skörderapport 2010

Europamästerskap för sommelierer i Alsace

Skåla i Crémant D’Alsace!
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Vinterns fester med alsaceviner

En årgång markerad av fin fräschör och frukt!

Den bleka solen lyser över vingårdarna i Alsace och kylan börjar göra sig påmind,
Skördearbetet är avslutat för 2010. Nu vidtar arbetet i källaren och förberedel-
serna i vingården inför nästa årgång. Framför brasan på värdshus och hotell sam-
las gästerna kring ett glas vin från regionen.

Besöksnäringen i Alsace har slagit alla rekord med över 11 miljoner besökare.
Lonley Planet (www.lonelyplanet.com) har klassat Alsace vingårdar som ett av de
tio ojämförligt intressantaste resmålen på jorden och ägnade två helsidor i guiden
åt Alsace. Tillsammans med Bali i Indonesien, Fernando de Noronha i Brasilien,
Goa i Indien, Koh Kong i Kambodja, Baikalsjön
i Ryssland, Oaxaca i Mexico, Sydafrika, västra
Australien och sjöarna i England. Passa på att
planera en helg över jul- och nyår eller nästa
års semester.

Många svenskar har besökt Alsace i år. Turis-
ter, restauratörer, journalister och sommelierer. I
slutet av november har vi också glädjen att arran-
gera sommelier-EM i Alsace, närmare bestämt i
Strasbourg den 19 -23 november och vi kommer
därför ha tävlande från 35 länder och andra besökare från hela Europa i vår region.
Spännande! Que le meilleur gagne!

Vi ser fram emot sköna jul- och nyårshelger med familj, vänner och goda viner
från Alsace. Alsaceviner smakar underbart till vinterns rätter! Varför inte prova på
våra recept och bjuda på en alsacemåltid. Det finns ett alsacevin för varje till-
fälle. Skaldjur, traditionell julmat, vilt eller asiatiskt… Ett av de bästa sällskaps-
vinerna att skåla i är alltid en Crémant d’Alsace!

Med vänliga hälsningar från de frostnupna vingårdarna i Alsace

Jean-Louis Vézien
CIVAS direktör

Utges av Sopexa på uppdrag av CIVA, Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace.
För mer information om viner från Alsace: www.VinsAlsace.com

2010 är en ny spännande, tidigare inte upplevd,
årgång! Även om klimatförhållandena var svåra
detta år är professionella företrädare nöjda med
vinerna. De första resultaten visar en påtaglig
fräschör hos alla viner trots de låga skördeut-
tag som i år givit mycket mindre volymer än de
senaste åren.

Från 20 december 2009 och hela vintern
uppmättes extremt låga temperaturer på -20°C
i Colmarområdet! De nyplanterade vingårdarna
blev svårast drabbade med isbildning på knop-
parna särskilt hos gewurztraminerrankorna. Det
fick som konsekvens att knoppningen försena-
des med tre veckor. Kallt och regnigt väder
följde i början av maj. I slutet av månaden steg
dock temperaturen och förseningen i utveckling
minskade något. Olyckligtvis kom en ny period
av regn i början av juni som förorsakade såväl
angrepp av mildiou och oïdium (mjöldagg och
falsk mjöldagg). Blomningen kom igång den 20
juni. Den var sen på grund av isbildning och
stora skillnader i tidpunkt för s k debourrement
(då knopparna spricker ut). Fecondation (sterila
blommor) som följd av låga temperaturer, orsa-
kade också coulure (skada som drabbar plan-
tan i blomningen så att den inte går i frukt) och
s k millerandage (dvs problem med olikstora bär
på druvklasen). Därpå följde en period av värme
med höga temperaturer i början av juli som
gjorde att mognadstakten ökade och begrän-
sade sjukdomarna i vingårdarna. Augusti bjöd
dessvärre på mer regn. Då skörden närmade
sig bekräftade olika mognadskontroller av fruk-
ten att sockerhalten men även syranivån hade
gått upp i druvorna. Som följd av det kaotiska
klimatet, var det fortfarande stora olikheter i
mognad mellan vingårdarna. I och med att den
kraftiga växtligheten behärskades, så minskade
risken för attacker av röta och svampsjukdomar
s k Botrytis.

För start av skörden 2010 bestämde le Co-
mité Régional d'Experts des Vins d'Alsace (CRI-
NAO) följande datum:

• AOC Crémant d'Alsace, måndagen den 13
september.
• AOC Alsace och AOC Alsace Grand Cru,

måndagen den 27 september för alla sk lieux-
dits utan undantag (Kaefferkopf och Pfingsberg
(en vecka försenade) och Altenberg de Berg-
heim och Kanzlerberg, (två veckor försenade).
• För de sent skördade druvorna sk Vendange

Tardives och Sélections de Grains Nobles be-
stämdes tisdagen den 12 oktober.

Under skörden kom hoppet tillbaka efter den
15 september då vädret till slut blev soligt och
torrt. Tack vare den svaga belastningen på vin-
stockarna, så utvecklades både syran och gra-
derna positivt. Vinerna av årgång 2010 kommer
bli fruktiga med fin fräschör vilket är bra för lag-
ringsviner. Skördeuttagen blir dock betydligt
lägre för vissa druvsorter över hela regionen.

Även om det är svårt att ge en enhetlig bild av
det här året kommer här de första konstateran-
dena från källarna. Crémant blir mycket frisk.
Muscat och Pinot Blanc blir mycket fruktiga med
bra krispig syra. Pinot Noir blir fint fruktig med
mycket färgextrakt. Skördeuttaget av Gewurz-
traminer är särskilt lågt detta år. Däremot är vinet
fantastiskt fruktigt och rikt med balans och frä-
schör överensstämmande med årgången. Trots
attacker av röta och svampsjukdomar har Pinot
Gris klarat sig med sund och fin frukt. Klimatre-
laterade problem har även berört skördeuttagen
för Riesling som blivit små och varierande bero-
ende på område. Vinerna har bra aromer av cit-
rus och härlig fräschör. Som en följd av de
relativt låga skördeuttagen är volymerna av sent
skördade Vendanges Tardives och Sélections de
Grains Nobles också begränsade detta år.

Den beräknade volymen alsacevin 2010, alla
AOC medräknade, borde bli mindre än en mil-
jon hektoliter och visar en nedgång från tidigare
år med ungefär 20%.

Conseil Interprofessionnel des Vins d’Alsace,
Colmar November 2010
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Många aktiviteter med Alsaceviner i Sverige
Patrick Leysen på SOPEXA Sverige berättar:

- Vi har haft ett flertal aktiviteter med alsace-
viner i Sverige i år. Intresset för franska viner och
alsacevin är stort i Sverige. I Stockholm och Gö-
teborg arrangerade vi tillsammans med ett stort
antal restauranger i juni en "Alsacevinfestival"
med specialmenyer och utvalda alsaceviner på
glas till. "Apéritif à la française" är en uppskattad
aktivitet på försommaren på Restaurang Hassel-
backen på Djurgården. "Franska vindagen" på
Grand Hôtel bjöd också de många besökarna att

prova på ett generöst utbud av alsaceviner . På
konsumentmässan "Det Goda Köket" anordna-
des tre stora provningar med alsaceviner och
franska ostar.

Den 31 januari 2011 arrangeras den årliga
"Alsacevindagen" som vanligt på Operaterras-
sen då ett flertal alsaceproducenter kommer till
Sverige och helgen innan får även Varberg
besök av Confrérie St Etienne.

Mer info www.sopexa.se eller www.franska-
viner.com

Sommelier på Restaurangakademien
Privata Restaurangakademien har arrangerat
sommelierutbildningar sedan 1985. Idag kan
man välja mellan en klassisk utbildning en dag i
veckan under ett år vilket är lämpligt om man
redan arbetar heltid och vill kombinera arbete
och utbildning och en ettårig heltidsutbildning
med praktik yrkeshögskoleutbildning kallad "YH
Internationell Sommelier". Dessutom har Re-
staurangakademien startat en liten vinprovar-
skola där man tre måndagar för den som vill lära
sig prova vin enligt metodik och förstå vad som
påverkar ett vins kvalitet och pris. Som grupp
eller företag kan man också boka en matlag-
ningskväll med vinprovning.

– Vad behöver en sommelier i Sverige kunna
för att arbeta professionellt?

Magnus Svensson, rektor och ansvarig för

Restaurangakademiens sommelierutbildningar:
– Vi arbetar med de senaste rönen inom

sommelleriet och använder oss av de bästa fö-
reläsarna för att alltid ligga i framkant. Intresset
för vinkunskap har ökat under de senaste tjugo
åren och ingår idag näs-
tan i allmänbildningen. Vi
utbildar alla från nyfikna
vinälskare till framtidens
sommelierer och lägger
stor vikt vid bredden i
kunskap om vin och
andra drycker, eko-
nomi, logistik men
också ledarskap, ser-
vice och värdskap…
www.restaurangakademien.se

CIVA, Franska Sommelierföreningen och den In-
ternationella Sommelierföreningen står som vär-
dar för den 12:e upplagan av sommelier-EM i
Strasbourg 19 – 23 novermber. Serge Dubs,
fransk sommelierordförande och legendarisk
sommelier på l’Auberge de l’Ill, och själv inneha-
vare av dubbla titlar som ”Meilleur Sommelier
d’Europe 1988” och ”Meilleur Sommelier du
Monde 1989” har lång erfarenhet av att organi-
sera tävlingar. Totalt 35 kandidater från Europas
länder är med i årets tävling. David Biraud, chef
sommelier på Hotel Crillon i Paris representerar
Frankrike och Sverige av Arvid Rosengren, som
just nu arbetar på MASH i Danmark.

Sommelier-EM liksom andra sommeliertäv-
lingar följer en internationell mall. För att kunna
mäta kunskaperna krävs gemensamma mät-
verktyg. Standard är att kandidaterna prövas i ett
teoretiskt kunskapsprov, 60-90 frågor samt en
mängd praktiska prov. De praktiska proven be-
står av t.ex. dekantering, servering av mousse-
rande, muntlig eller skriftlig blindprovning av vin
och övriga drycker, kombination av mat och
dryck samt korrigering av felaktig vinlista.

Arrangör i Sverige är Sommelierföreningen
som grundades 1986 som har som syfte att
värna om kvalitetsdryckers hantering och ser-
vering på restaurang i Sverige samt utbyta kun-
skaper och erfarenheter inom dryckesvärlden.
Sommelierföreningens medlemmar är alla yr-
kesverksamma inom dryckeshantering.

Sommelierordföranden Ingela Svanström:
– Efter Andreas Larssons oerhörda fram-

gångar med seger i såväl EM som VM har vi
ögonen på oss. Svenska sommelierer håller hög
internationell klass även och våra utbildningar
anses ligga i framkant i världen. Sommelier-
föreningen har idag nästan 300 medlemmar
varav många kvinnor. Föreningen fungerar
som ett nätverk och medlemmarna har unika
möjligheter att fortsätta utvecklas inom yrket
genom provningar, tävlingar, resor och annat.
Vi har ganska få renodlade sommelierertjänster
på våra svenska restauranger. Idag är dryck-
eskunskap dock helt nödvändig på krogen
och en sommelierutbildad anställd är alltid en
god investering.

www.sommelierforeningen.org

Vem blir Europas
bäste sommelier 2010?
I skrivande stund har vi just fått reda på att åtta länder gått vidare: Sverige, Norge,
Schweiz, Storbritannien, Österrike, Rumänien, Frankrike och Italien.

David Bireau

Arvid Rosengren
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Sommarens succé med Nürnberghuset Gård
och Bar fortsätter efter julbordet och nyårshel-
gen då Peter Blom utvecklar konceptet och flyt-
tar inomhus. Han kommer servera franska viner,
många från Alsace, och gårdsproducerade eko-
logiska specialiteter från Frankrike och Sverige.
Vi frågar Peter Blom:
Kommer du servera några alsacerätter på
julbordet i år?

– Javisst! Det blir alsaceglögg (se recept)
Munsterosten finns förstås framdukad och de
underbara små julkakorna bredele.

Rekommenderar du alsaceviner till ditt jul-
bord?

– Jag tycker Pinot Gris, gärna ekologisk, med
lite restsötma passar till nästan allt på det
svenska julbordet!
Vilken alsacedruva tycker du mest om?

– Riesling är min personliga favoritdruva.
Jag älskar Alsace Riesling! Jag känner enormt
för Alsace och drömmer om att få fira jul i
någon mysig by och kanske få se vingårdarna
inbäddade i snö.

Miniintervju med Peter Blom som gärna serverar alsacespecialiteter på Nürnberghuset
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Tarte Flambée
Se bild till höger!

Recept 4 till 5 personer

500 g bröddeg
4 dl crème fraiche
1 msk god olja

50 g strimlad lök
80 g rökt bogfläsk eller bacon i tärningar

50 g smör
Salt, riven muskotnöt

Gör så här:
Smält löken i smöret, blanda med

creme fraiche och krydda.
Skär fläsket i små tärningar och stek dem lätt.
Kavla ut degen mycket tunt och lägg på plåt
(proportionerna täcker en normal ugnsplåt).
Bred ut löken och creme fraiche på degen.

Droppa över god olja
och lägg på fläsktärningarna.

Grädda i mycket varm ugn (280°C)
i cirka 10 minuter.

Vinrekommendation: Sylvaner Pinot Blanc,
Riesling eller Crémant d’Alsace
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Choucroute Garni
Recept 8 personer från Restaurang aux Armes
de France

2 kg surkål (burk går bra)
2 fläsklägg med ben
1kg rimmad fläskkarré eller rökt bog (kokt till köttet känns mört
och har släppt från benet)
300 g rökt fläsk
300 g rimmat fläsk
250 g korv ( vit kalvkorv sk saucisse blanc eller Nürnburger)
4 Bratwurst eller Strasbourgkorvar eller 8 prinskorvar
4 leverbullar (kan uteslutas)
2 bitar fransk blodkorv (boudins – kan uteslutas)
1 lagerblad, 3 kryddnejlikor, 8 enbär
2 gula lökar, 3 vitlöksklyftor
5 dl Sylvaner eller Riesling
2,5 dl vatten eller buljong
150 g ister eller ankfett
8 potatisar - kokas
salt och peppar

• Skölj surkålen väl flera gånger och låt rinna av
eller använd surkål på burk
• Smält den hackade löken i istret/ankfettet i en
stor ugnssäker form. Häll i Alsacevinet och vatt-
net eller buljongen och lägg i fläskläggen, den
rimmade fläskkarrén, det rökta och rimmade
fläsket.
• Lägg surkålen på köttet.
• Salta och peppra, tillsätt vitlöksklyftorna, krydd-
nejlikorna, enbären och lagerbladet. Koka i ugn
på svag värme (180°C) i 1 timme till köttet är
mört och lossar från benen.
• Koka alla korvar och eventuellt leverbullarna i
saltat vatten.
• Stek de vita kalvkorvarna och blodkorven.
• Kontrollera kryddningen och lägg upp surkålen
och alla tillbehör runtom och ovanpå.
• Servera den kokta potatisen vid sidan om.
Vinrekommendation: Sylvaner eller Riesling från
Alsace.

Bredele
Julkakor från Alsace

500 g mjöl
250 g socker
250 g smör
3 ägg (+ eventuellt ett extra ägg)
1 tsk malen kanel
1 äggula
citronskal

Häll mjölet i en bunke, gör en fördjupning i mit-
ten och tillsätt det mjuka smöret i små bitar.
Tillsätt kanelen, sockret, det rivna citronska-
let och äggen.
Blanda väl till en fast deg. Om degen är för
torr, blanda i ett ägg till.
Låt degen vila på svalt ställe i 12 timmar.
Kavla ut degen till en tjocklek på 0,5 cm.
Ta ut små kakor med hjärt-, stjärn- halvmåne-
eller gubbmått.
Lägg på välsmord plåt och pensla med uppvis-
pat ägg.
Grädda i medelvarm (180°C) ugn i 15 minuter

Recept ur la Cuisine Alsacienne av Pierre Ga-
ertner och Robert Frederick.

Vinrekommendation: Gewurztraminer, gärna
Séléction de Grains Nobles eller "Gewurztra-
minerglögg"(se sida 6).

MUNSTER AOC

Alsace egen ost - underbar i jultider med en
Gewurztraminer.
Munster är en smakrik kittost gjord på kom-
jölk från Vogeserna i Alsace med våtbehand-
lad yta. Munster gjordes från början av
munkar på mjölk från korasen La vogesienne
och ostarna lagrades sedan i fuktiga källare
och tvättades i omgångar med saltlake. Ser-
vera med gott bröd, gärna lite kumminfrö till.
Vinrekommendation: Gewurztraminer även
som Vendanges Tardives.

Crémant d’Alsace passar som apéritif eller till
festliga måltider. Eleganta, läckra mousserande
viner gjorda på alsacedruvorna där Pinot Blanc
är huvuddruva men där även Pinot Gris, Ries-
ling och andra druvor som Auxerrois, och Char-
donnay kan ingå.

Pinot Noir kan också ingå i blandningen men
används ensam till Crémant d’Alsace Rosé. Of-
tast skördas druvorna till Crémant d’Alsace
först, tidigt på hösten. Totalt finns över 500 cré-
mantproducenter i ”Sydicat de Producteurs de
Crémant d’Alsace”.

Crémant d’Alsace eller Crémant d’Alsace-
Rosé är uppskattade och prisvärda. De är idag
de mest sålda mousserande vinerna på den
franska marknaden och utgör totalt 21 % av vin-
produktionen i Alsace. På Systembolaget finns

ett tiotal att välja på i Beställningssortimentet.
Crémant d’Alsace tillverkas enligt traditio-

nell metod med andra jäsningen på butelj då
bubblorna blir till, det kallas ”la prise de
mousse”. Efter lagring genomgår flaskorna en
manuell eller mekanisk ”remuage” då jästfäll-
ningen samlas vid korken i den uppochner-
vända flaskans hals. Flaskhalsen doppas i ett
köldbad och fällningen fryser till en liten is-
propp som, så den tillfälliga korken tas bort,
skjuts iväg av trycket i flaskan. Flaskan fylls så
på med nytt vin och samtidigt bestämmer man
”le dosage” dvs hur mycket sötma Crémant
ska ha. Crémant är vanligast som torr ”brut”,
men finns även med lite sötma som ”sec” och
”demi sec”.

Servera Crémant d’Alsace väl kyld vid 5-7°C.

Middag för många vänner, familjemiddag eller romantisk supé….

Gör som fransmännen själva
– skåla i Crémant d’Alsace till alla vinterns festligheter
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Välkommen till Alsace!
Google maps visar vägen.

Besök våran hemsida för bokning av vingårdsbesök,
information och inspiration.

www.VinsAlsace.com
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