
Sommelierskans Söndagsskola  

hösten 2021  

Någon gång under oktober månad flyttar jag in i min nya lokal på 

Själagårdsgatan 21 i gamla stan. Fram till dess håller vi till på 

Vikingagatan 5 i Vasastan.  

Hoppas du hittar något nedan som faller i smaken 😊 

29 augusti – Loire 695 kr  

Loiredalen i Frankrike är fylld av vackra vinslott och här görs viner i en mängd 

olika stilar och på många olika druvor. Vi jobbar oss från Atlantkusten inåt och 

kollar av var vi trivs bäst. 

26 september – Sicilien, Sardinien och italienska klacken 695 kr  

Många har efterfrågat en vinresa till de södra delarna av Italien och tills den 

blir verklighet får vi åtminstone åka dit i fantasin. Vi tar en närmare titt på 

vinerna producerade i Italiens varmaste regioner och pratar om hur det kan 

påverka resultatet. 

 

10 oktober – Nord & Syd 695 kr  

Ni har väl inte glömt den fantastiska tv-serien? Denna söndag kommer det dock 

handla om Nordamerika vs Sydamerika. Var gör man de mest intressanta 

vinerna? Går kontinenterna ens att jämföra med varandra? Vi får se...  

 

 



 

31 oktober – Cabernet Sauvignon – 895 kr  

En av världens mest odlade druvor och som kommer i alltifrån billig till svindyr 

kostym. Vi provar oss igenom ett gäng olika “cabbar” och kollar om vi kan skilja 

billigt från dyrt... 

 

14 november – Ost & vin 895 kr 

En favorit som återkommer någon gång om året, kombinationsmöjligheterna är ju 

oändliga! Har en plan på att bjuda in två av stadens ostbutiker och göra ett litet 

“battle” mellan dem, hur kul som helst!  

28 november – Vinerna från Valpolicella 795 kr 

Vad är det som gör att vi svenskar är så omåttligt förtjusta i vinerna från 

Valpolicella? Vi ger oss in i Ripasso och Amarone-djungeln och ser om vi hittar 

svaret där någonstans       Och, vad äter man egentligen till ett glas Amarone? 

 

 

 

 



 

12 december – Julbord 695 kr 

Vad dricker man till maten på julbordet om man inte vill ha öl? Vi dukar upp ett 

litet minibord med sillar och kallskuret och provar oss fram helt enkelt. Lite 

julgottis ska vi nog också hinna med        

 

 

 

Eftersom jag hoppas på lika stort intresse som vanligt kör vi två 

grupper på söndagar. Ange redan vid anmälan om du önskar komma 

kl 14.00 eller kl 17.00  

 

Anmälan gör du på mail till vinprovning@sommelierskan.se och 

faktura för det du bokar kommer ca en månad innan aktuell provning.  

Betald vinprovning återbetalas ej men vid akut sjukdom försöker vi 

ordna så att du får komma på en likvärdig provning vid annat tillfälle. 

Varmt välkommen till en härlig vinhöst! 
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