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Danielle Handelman DEL 2

VÅREN ÄR HÄR och många längtar efter att njuta av ett glas rosévin i en solig trädgård. 
Men även om försäljningen skjuter i höjden denna årstid dricker vi i Sverige rosé året om. 

HUR GÖR MAN ROSÉVIN?
Många tror att man bara blandar i 
lite rött vin i ett vitt vin för att få 
fram den rosa färgen och det finns 
de som gör så, men det är inte så 
vanligt. Vanligast är att man 
producerar vinet som vitt, men på 
röda druvor. Druvskalen får ligga 
med i musten och laka ut röd färg, 
antingen bara ett dygn eller några 
dagar in på jäsningen. Hur länge 
man låter skalen vara kvar beror 
dels på vilken typ av vin man vill 
göra och vilken druva man använder 
sig av. Vissa röda druvor har mer 
röd färg i skalet än andra, t ex ger 
en Cabernet sauvignon 
mer färg än en 
Pinot noir. En 
annan metod är 
att man pressar 
vitvinsdruvor 
extra hårt vilket 
resulterar i att 
det lakas ut ett 
rött färgpigment. 

VAD ÄR KARAKTÄRISTISKT 
FÖR ETT ROSÉVIN? 
Viner från de lite varmare 
länderna, och från vad man kallar 
nya världen, är oftast lite frukti-
gare i smaken, såsom hallon och 
jordgubbar med en lite mörkare 
ton. Vinerna från de mer klassiska 
vinländerna, Frankrike och 
Spanien är ofta lite mer komplexa 
i smaken, lite stramare och 
med en högre syra samt
ljusare ton. Man kan dock 
inte generalisera detta utan 
alla typer av karaktärsdrag 
finns i alla vinländer. 

DET FINNS NÅGOT SOM 
KALLAS BLUSH WINES, 
VAD ÄR DET?
Blush wines kallas viner där 
druvskalen endast fått vara med 
under själva pressningen. De blir 
bleka i färgen, ofta lite spritsiga 
och en aning söta. 

Rosévin förknippas ofta med 
ett lätt bersåvin som man sippar 
på innan maten, hur fungerar 
det till annan mat?
Självklart kan man dricka rosé- 
viner till mat. Ett lite lättare vin 
till en härlig sallad, sallad 
Nicoise, Caesarsallad eller ett vin 
med lite mera kraft och karaktär 
till en klassisk paella. Här på 
Högberga Gård har vi flera 
rätter på vår brunch som är en 
perfekt kombination med 
rosé, som lax med aioli, 
sallader och våra goda 
svenska ostar. 

Rosévinet har sitt ursprung i södra Frankrike, i området 
kring Provence. Vinet var från början enkelt och lätt-
drucket. Idag produceras rosévin över hela världen, från 
lätta ljusrosa viner till mer kraftfulla, karaktäristiska viner 
med en mörkare rosa ton. 

Fakta

Danielle Handelman serverar gärna ett glas rosé. 




