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Ett spirande vinfält i grönt någonstans i Provence. Men spelar jorden där rankorna växer någon roll för smaken på druvorna? 
Det tror inte skribenten Håkan Bergendahl som därmed öppnar damm-luckorna för tyckande och åsikter. Foto: Jan-Olof Bengtsson

Det finns inga övertygande bevis 
att jordmån och berggrund ger 
smak åt vin. 

Ändå står det i vinbok efter vin-
bok, i vinrecension efter vinrecen-
sion, att man i vinet förnimmer 
smaken av krita eller flinta från 
växtplatsen.

“Jag tror inte på skrönan 
att jorden ger vinet smak”

Tänker man efter kommer man 
fram till orimligheten i att ber-
gets joner, vilka för övrigt för oss 

människor är lukt- och smakfria, från 
åkern och berggrunden via vinstockens 
rötter letar sig upp till och in i vindru-

van, som sedan skördas, pressas och får 
jäsa med hjälp av jästsvampar till dess 
att sockret i druvan omvandlats till alko-
hol. Till yttermera visso förvaras sedan 
det jästa vinet kanske i ektunnor som 
tillför andra än för vindruvan ”naturli-
ga” doft- och smakämnen. Att i en sådan 
slutprodukt kunna ”känna den tydliga 
smaken av berggrundens krita” är, om 
än oreflekterad, men inte desto mindre, 
oförblommerade romantisering.

”Goût de terroir”
Jordens påverkan på vinets smak kan 
i modern tid dateras till 1905 då kon-
ceptet ”goût de terroir” kom att ligga 

till grund för franska vinlagstiftningen 
AOP. En bredare tolkning av konceptet 
terroir, inkluderande det lokala klima-
tet och vinmakartraditioner, kan spåras 
till 1600-talets munkar i Bourgogne. Att 
namnge viner och kvaliteter efter geo-
grafiskt ursprung gjordes redan i det 
antika Rom, i Grekland och Egypten för 
4500 år sedan. 

Oavsett detta är det svårt att, trots ota-
liga forskningsstudier, finna vetenskap-
liga belägg för att smaken av viss jord-
mån eller berggrund finns att identifiera 
i vinet. Som en forskare (Maltman) for-
mulerar det; ”Tanken att man i ett vin 
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kan identifiera vingårdens geologi är en 
romantisk föreställning som är journa-
listiskt intressant och ger underlag för 
effektiv marknadsföring. Men är helt 
anekdotisk och är på varje sätt veten-
skapligt omöjlig” (min översättning). 

Vem vill dricka vin 
från kyrkogårdar
Att proklamera att ett äpple, med ur-
sprung i till exempel den skånska myl-
lan, i form av juice eller cider har en 
tydlig smak och doft av skånsk ”humus” 
är lika galet det. Eller att man hos jord-
gubbar från Tjörn förnimmer en doft 
och smak av den bohuslänska graniten. 
Men i vinvärlden är detta resonemang 
inte bara gångbart utan också legio. 

Helt klart smakar och doftar olika viner 
olika. Men detta beror i grunden på att 
alla druvsorter har olika smakämnen 
nedärvda.  

Det beror inte på att rankans rötter har 
sugit upp smakämnen från just den växt- 
platsens underliggande berggrund. 

Om det nu ändå skulle vara så, att smak- 
och doftämnen tas upp från jorden via 
rötterna och ger karaktär åt vinet, vem 
skulle i så fall, om man visste växtplat-
sen, vilja dricka vin från rankor som od-
lats i direkt anslutning till en kyrkogård, 
vilket för övrigt inte är ovanligt i både 
Bordeaux och Bourgogne. 

Visst spelar jorden som rankan växer i 
en stor roll. Rik jord ger mer frukt. Ma-
ger jord ger mindre frukt. Därmed inte 
sagt att frukten blir bättre eller sämre. 
Som i alla jordbruk spelar det också 
stor roll vad bonden gör med sin jord, 
om han plöjer, gödslar, bevattnar med 
mera. Och inte minst vad han planterar 
i jorden. Men det är något annat än att 
mineralerna kilar upp genom rankans 
rötter.

Partiklar i luften påverkar
Ett möjligt skäl till att ett vin kan ha fått 
viss smak och doft beroende på växtplats 
kan snarare vara att andra växter runt-
om vinrankan släpper ut smakämnen i 
luften som fastnar på druvans skal och 
kommer med i vinifieringsprocessen. Är 
växtplatsen nära havet kan saltpartiklar 
komma med vindarna och tillföra sina 
molekylers speciella smakmarkörer. 

Att partiklar i luften påverkar vinet 
innebär inte bara möjligheter till po-
sitiva doft- och smakupplevelser utan 

också risk att oönskade partiklar inklu-
deras. Till  exempel  om vinrankan odlas 
utefter motorvägar eller under flygplat-
sers flygkorridorer kan man förmoda 
att utsläppta polymerer kommer med i 
processen – vilket kanske inte alltid är 
så vare sig så gott eller hälsosamt. 

Vissa samband finns belagda
Det finns en nyligen genomförd un-
dersökning (www.geosociety.org - sök: 
”The effects of soil on the taste of wine”, 
Retallack och Burns, 2015) där man 
bland annat konstaterar att jorden har 
påverkan på såväl druva som vin genom 
att sur jord ger hög syra i vinet, vilket 
ju får anses vara en smakkomponent i 
sig. Men, konstateras det, dessa effekter 
”fördunklas i takt med blandning och 
andra åtgärder i vintillverkningen” (min 
översättning).   

Man kan fråga sig hur denna vinkon-
nässörernas oemotsagda skröna om att 
jordens och berggrundens ”smak” åter-
finns i vin har kunnat kvarstå så okri-
tiskt. Ett svar kan vara att man felaktigt 
inkluderar det i begreppet ”terroir”, ett 
vittomspännande begrepp som omfat-
tar allt som kan påverka vinets doft och 
smak. Allt från exponering för solen, 
temperaturen, regn, grundvatten och 
eventuella källor, luftfuktighet, vindar, 
typ av jäst som finns naturligt, till och 
med inkluderas vinbondens handha-
vande, inte bara hur jorden brukas utan 
också hur vinet framställs. 

Att inkludera jordmån och berggrund 
som smak- och doftmarkörer kan falla 
sig naturligt, men saknar vetenskapligt 
dokumenterade belägg. Det är en skrö-
na som utnyttjas i marknadsföring och 
profilering av viner från en viss region 
eller område. Men, värre skrönor finns 
i världen, så om denna föreställning om 
”jord-smak” skänker glädje, så ”laissez- 
faire”! 

Ämnet är emellertid öppet för debatt 
och mer fakta och underlag finns genom 
att till exempel 
googla på ”The 
effects of soil 
on the taste of 
wine”. 

Det blåser upp till debatt! 

Håkan Bergendahl sticker ut hakan 
 och ifrågasätter hela vinälskar-eliten 

med att hävda att jordmånen där 
rankan växer inte ger smak. 

Det är bara en omhuldad skröna 
som saknar vetenskapliga bevis, 

menar han. Så läs!


