
AKTIVITETER för boende i Estepona med om  givningar  

PROGRAM:   www.esteponanordico.com/aktiviteter  

VINPROVNING

Vinprovning     där     vi     gör     en     djupdykning   
i Spaniens underbara vinvärld!

En bukett med fem utvalda viner som speglar vinlandet Spanien väntar på att bli doftade och 
smakade på. Böljande landskap, höga berg, svala nätter eller kustnära varmt medelhavsklimat. 
Spanien har flera spännande variationer i viner och vingårdslägen.

Vi går på ett lättsamt sätt igenom vinerna, områdestypiskhet och druvor. Upptäcker skillnader och 
pratar om vad det är som gör dessa skillnader i smak och karaktär. Smakäventyret toppas med 
passande smårätter. Du behöver förmodligen inte planera för någon större middag efter 
provningen :-)

Varmt välkommen på vinprovning där ljuvliga viner och delikatesser från Spanien står i 
fokus!

När: Onsdagen den 29 mars 2023, 19.00
Var: Restaurante La Cocina, Calle de Blas Ortega 19, Estepona
Tema: Lära och njuta av vinlandet Spanien
Pris: 60 euro. Kontant betalning på plats, gärna jämna pengar. 
Anmälan: Anmäl via https://forms.gle/4NVukYXCxmgWWyWa6
 Anmälan är bindande.

Vinlandet Spanien
Spanien är världens tredje största vinland till 
volym sett, men har med 1 miljon hektar världens 
största odlingsareal. Det torra och ofta bergiga 
landskapet begränsar. Många vinområden är glest 
odlade och bristen på regn gör avkastningen låg. 
Sedan 1996 är konstbevattning tillåten i Spanien. 
Ungefär en fjärdedel av odlingsarealen 
konstbevattnas.

Spanien är ett vinland med en otrolig mångfald 
när det gäller vinregioner, druvor och vinstilar. 
Vinerna produceras i 78 vinregioner som 
klassificeras bland annat som DO (Denominación
de Origen) och DOC (Denomi- nación de Origen 
Calificada). Rioja var den första som fick DOC-
beteckning 1991, följt av Priorat år 2003.

Det finns över 600 druvsorter som planteras i 
Spanien, men till största delen fokuseras det på 
endast 20 sorter exempelvis Tempranillo, 
Garnacha, Monastrell, Albariño, Palormino, Arien 
(den mest planterade druvan), Macabeo, Parellada 
och Xarel-lo.

På spanska vinlistor klassas ofta viner efter region och inte efter deras druva. Det kan därför hända
att vinkyparen kan titta lite konstigt på dig om du säger att du vill dricka en Tempranillo.
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