MiG Vin-Quiz 13.04.21
Frågorna + Facit
1. Vilken är världens mest odlade vitvinsdruva?
1 - Trebbiano/Ugni Blanc X – Chardonnay

2 – Airén

Airén är den mest odlade men Chardonnay är att betrakta som den mest populära.
Airén är hemma från La Mancha i Spanien. Det mesta går till namnlösa bulkviner och till
druvsprit, basen i spansk brandy.
Läs mer: https://dinvinguide.se/druvor/airen/
2. Vilket av dessa viner är inte gjorda på Sauvignon Blanc?
1 - Pouilly Fumé
X – Pouilly Fuissé
2 – Sancerre
X – Pouilly Fuissé är ett AOC vin från Mâconnais i Bourgogne gjort på chardonnay.
Förväxlas med Pouilly Fumé som görs på Sauv. Blanc och kommer från Loire. Granne till
Sancerre.
3. Vilken är den mest odlade druvan för framställning av vin i Tyskland?
1 – Silvaner/Sylvaner X – Riesling
2 - Müller Thurgau
Müller Turgau var tidigare den mest odlade druvan. Den ger en stor skörd och var populär då
den tyska vinindustrin efter andra världkriget var inriktad på volym.
4. Vilken sydfransk vinproducent har blindskrift på sina etiketter?
1 - Domaine Guigal
X - M. Chapoutier
2 – Paul Jaboulet
Idén blindskrift på etiketten fick Michel Chapoutier efter att ha hört en vän säga att han skulle
behöva ta med sig hjälp till vinbutiken för att kunna se vad flaskan heter och vilken druva det
handlade om. På etiketterna står det idag i blindskrift om producent, årgång, vingård och
region som om vinet är rött eller vitt.
5. I Frankrike får (enligt vinlagen) en viss druva odlas endast i Alsace, vilken?
1 – Riesling
X – Sylvaner
2 – Chardonnay
Riesling druvan kallas ”Kungen” i Alsace och Alsace är officiellt den enda region i Frankrike
där druvan får odlas.
Läs mer: https://www.winetribe.se/vinskolan-gar-vidare-med-druvan-riesling/
6. Från vilken fransk region anses Chardonnay härstamma?
1 – Bordeaux
X – Champagne
2 – Bourgogne
Det här ”rätta svaret” får du nog ta med en nypa salt.
Druvan sägs härstamma från Frankrike och vara en korsning mellan Pinot Noir och
Gouais Blanc, men det är Bourgogne som bäddat för dess framgång.

7. Vilket italienskt skumvin görs enligt champagnemetoden?
1 – Prosecco
X – Asti
2 – Franciacorta
Franciacorta är Italiens svar på champagne och betraktas av många som Italiens främsta
mousserande vin. DOCG sedan 1995.
Franciacortaviner produceras enligt den klassiska metoden, metodo classico, där en andra
jäsning sker på flaska. “Champagnedruvor” används – chardonnay, pinot noir (pinot nero på
italienska) och pinot blanc (pinot bianco).
8. Vilken är huvuddruvan i en Prosecco?
1 – Trebbiano
X – Gavi

2 - Glera

Prosecco är från början namnet på en grön druva. År 2009 så bytte man dock namn på druvan
till Glera. All Prosecco framställs på druvan Glera i regionen Venetien i norra Italien.
Prosecco görs enligt charmant metoden.
Italien producerar en mängd olika mousserande viner; Franciacorta, Prosecco, Moscato d’asti,
Asti spumanti och röda mousserande viner som Lambrusco.
9. Soave är ett känt vitvin från Veneto, men vad anspelar ”soave” på, att vinet är:
1 – Fruktigt
X – Ljuvligt
2 – Smakrikt
Allt mer eller mindre rätt när det gäller smaken på en god Soave. Pröva själv t.expå en
Pieropan Soave Classico, finns i både hel och halvflaska på vissa Alko butiker.
Om du googlat har du säkert fått flere träffar på, ”Soave betyder ljuvligt”.
10. I vilken region finns vingårdarna Bernkasteler Doctor och Wehlener Sonnenuhr?
1 – Pfalz
X – Rheingau
2 – Mosel
11. Vilken av dessa druvor är inte tillåten i ett kvalitetsvin från Bordeaux?
1 – Chardonnay
X – Sauvignon Blanc
2 – Muscadelle
Bordeaux traditionella vita viner, från torrt till sött görs på: Sauvignon Blanc, Sémillion och
Muscadelle.
12. Hur många av Tysklands 13 kvalitetsvinregioner ligger längs Rhen och dess bifloder?
1 – 7 reg.
X – 9 reg.
2 – 11 reg.
Hela 11 av 13; Ahr, Baden Franken, Hessiche Bergstrasse, Mittelrhein, Mosel,Nahe, Pfalz,
Rheingau, Rheinhessen och Württemberg.
Sachsen och Saale Unstrut finns längre i NO i det forna DDR.

