
GLAS 1 – VIN DIREKT UR BOXEN 

Häll upp vin direkt ur boxen i det första glaset.  

GLAS 2 – LUFTAT VIN FRÅN KARAFF

Dekantera vinet, låt det lufta i 30-60 minuter 
och slå upp i det andra glaset. 

GLAS 2

GLAS 1

DEKANTERA, LUFTA VINET OCH UPPLEV SKILLNADEN.

GATO NEGRO 2018, CHILE
Cabernet Sauvignon BiB 300 ml
Producent Viña San Pedro
Ordinarie sortiment, nr 7564, 195 kr.

Gato Negro är ett fruktigt, ungdomligt vin på druvan 
Cabernet Sauvignon, producerat i Valle Central i Chile.  
Vinet har smak av svarta vinbär, blåbär och färska ör-
ter. Vinet är relativt fylligt men har samtidigt en lätthet 
som gör att det bäst serveras med rätter av fågel eller 
fläsk. Alternativt vegetariska rätter med neutral smak. 
Servera vinet vid cirka 16º och lufta det gärna.

Druvsorten Cabernet Sauvignon är historiskt förknip-
pad med Bordeaux i Frankrike men har med framgång 
även odlats i Kalifornien, Sydafrika, Italien och Austra-
lien. Även Chile har satt druvan på kartan och produ-
cerar allt från enklare viner till prestigevin. Cabernet 
Sauvignon från Chile har ofta en tydlig druvkaraktär. 

Producenten Grunden till Viña San Pedro lades 1865, 
då bröderna Bonifacio och José Gregorio Correa Albano 
köpte mark att odla vin på. Namnet, Viña San Pedro, 
härstammar från 1990-talet då firman börsnoterades. 
Firman äger idag cirka 2 500 hektar vinodlingar i 
Chile. Vinmakare är Marco Puyo.

 

DEKANTERING
Vad är dekantering och varför utförs den?

Begreppet betyder att hälla över (dekantera) vinet från 
en flaska till en karaff eller motsvarande. De vanligaste 
anledningarna till dekantering är följande.

• Syrekontakt Dekantering för att vinet ska komma i 
kontakt med luft och därigenom börja utvecklas, gäller 
främst unga viner. Ofta räcker 30 minuter, men vissa 
vintyper kan behöva längre tid.  

• Avskiljning Dekantering för att avsklija vinet från den 
fällning eller bottensats som fällts ut under lagringen 
(gäller främst äldre viner). Denna procedur kräver lite 
mer tid och planering.

HUR GÅR DEKANTERING TILL? 
Vid dekantering av ett vin med fällning (troligtvis ett 
äldre vin) är ett par saker viktiga: 

• Flaskan bör ha fått stå eller ligga stilla ett par dygn 
så att fällningen hunnit lägga sig innan dekanteringen 
påbörjas. 
• Var försiktig när korken dras ur och häll över vinet på 
karaffen mycket långsamt och jämnt i en vinkel mot-
svarande klockan 14 – annars är det risk att fällningen 
följer med. 

Tips! Ladda ner provningsunderlägget och testa dekan-
tering hemma, tillsammans med dina matgäster! 

 

www.vinvisaren.se/luftslottet 

www.sanpedro.cl/en/gato-negro/


