Odla och tillverka vin

Vitvin
Vitt vin kan göras på såväl gröna som blå druvor, men det normala är att endast
gröna druvor används. Det beror inte minst på att de gröna druvorna brukar hävda
sig bättre i kyla än de blå, och eftersom vinmakaren för det mesta eftersträvar en
tämligen pigg syra i sitt vitvin återfinns många av de stora vitvinsområdena i ganska svala områden.

Maceration, maceration pelliculaire
När de gröna druvorna anländer till vinkällaren efter att ha passerat gallringsmattan, kan de antingen pumpas direkt till pressen för pressning – någon färg ska inte
lakas ur skalen – eller passera egrappoiren före pressen. De kan också direkt eller
via egrappoiren och fouloiren pumpas till en tank, där de får ligga och macerera,
lakas ur, en viss tid. En del vinmakare väljer nämligen att macerera även sina
gröna druvor. Syftet är inte att laka ur färg men väl att utvinna aromämnen. Om
detta är bra eller inte är omöjligt att ge ett generellt svar på. Ibland är det mycket
bra, ibland går det åt skogen. Faktorer som inverkar är druvan, åtgången, jorden
med mera. Det enda man med säkerhet kan säga är att en mindre lyckad maceration pelliculaire (urlakning av gröna druvor) ger en gräsig ton i vinets doft –
notera dock att man ibland medvetet provocerar fram en sådan ton, till exempel
då man arbetar med karaktärslösa druvor skördade vid ett högt uttag.
Även om den här typen av skalurlakning förekommit sedan långt tillbaka, var
det först under förra seklets sista år som man på allvar började studera dess effekter
utifrån ett mer vetenskapligt perspektiv. Ett av många intressanta arbeten om macerationens möjligheter och förutsättningar gjordes av Y. Lefur vid Laboratoire de
Biochimie Alimentaire i Dijon. Det visar att om en maceration pelliculaire ska
göras, är det mest väsentliga att skörden är ren. Förekommer rötangripna druvor,
slutar urlakningen definitivt i katastrof. Lefur rekommenderar att klasarna körs
genom både egrappoiren och fouloiren innan de pumpas till tanken. För att förhindra oxidation måste svavel tillsättas, men eftersom druvorna måste vara fria
från röta och annat elände krävs inga större mängder. Helst bör macerationen äga
rum i en pneumatisk press. En lämplig temperatur är +15° C.
Lefurs prov har också visat att macerationens längd är av avgörande betydelse
för slutresultatet. Just denna tidrymd är en delikat historia för den som gör sin
första maceration pelliculaire. Det är först efter att ha kunnat jämföra olika långa
perioder som vinmakaren med säkerhet vet vad som är bäst för hans druvor och
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gård. Men för att återgå till Lefur, så har han visat att cirka 16 timmar är lämpligt
för såväl Chardonnay- som Aligotédruvor odlade i Bourgogne. På det hela taget
uppvisade dessa viner större doft, mer frukt och en bättre struktur än viner som
macererat 12 respektive 22 timmar. Vid universitetet i Bordeaux har försök visat
att mellan 12 och 18 timmar är en lämplig tid om man arbetar med Sauvignon
blanc och Sémillon i detta område.
De slutsatser Lefur drar av sitt arbete är att maceration pelliculaire i högsta
grad är intressant vid vitvinstillverkning. Riskerna är dock många – särskilt för
den som inte håller benhårt på renhetskraven. Extra intressant anser Lefur metoden vara om det gjorda vinet senare ska blandas med traditionellt tillverkade
vitviner.
Oavsett om en maceration pelliculaire äger rum eller inte, ska de gröna druvorna pressas och dras till en tank för jäsning. Somliga vinmakare väljer att centrifugera sin must före jäsningen, bland annat i syfte att avlägsna den naturliga
jästen. Denna finns i större eller mindre kvantiteter på de inkomna druvorna, beroende på hur de klimatologiska förutsättningarna varit under tiden närmast före
skörden. Om musten centrifugeras, tillsätts före jäsningen en av vinmakaren utvald jästtyp, så kallat levurage. Ibland tillsätter vinmakaren jäst även om han inte
centrifugerat musten.

Debourbage – klarning före jäsning
De flesta klarar på ett eller annat sätt musten före jäsningen. Syftet är att uppnå en
så klar must som möjligt, eftersom detta främjar aromämnen i vinets slutliga doft.
Görs det inte, riskerar vinets doft bland annat att få en gräsig ton (jämför med
maceration pelliculaire). En sådan här klarning kallas debourbage, efter namnet
på den fällning, ”la bourbe”, som bildas på tankens botten i samband med klarningen. Debourbage kan gå till på många sätt. Tidigare har nämnts de speciella
tankar som ibland används för att genom nedkylning få till stånd en utfällning.
Sedan de utfällda ämnena tillsammans med fruktkött och andra fasta partiklar
fallit till behållarens botten, dras musten försiktigt över till jäsningskärlen.
Hur mycket bourbe som bildas beror på flera faktorer, men främst beror det på
året och pressen. En pneumatisk press med sin precision och mildhet ger mindre
bourbe. I Nya världen och allt mer även i Europa, är det vanligt att bourben filtreras i ett vakuumfilter. På så vis kan en liten mängd, mycket aromrik must utvin-
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nas. Denna must används sedan för att förstärka vinet det kom från eller för att
”trimma” ett annat vin.
Ett annat vanligt sätt att klara musten före jäsningen är att centrifugera den (se
ovan). Ytterligare en metod är att filtrera musten. Man kan också tillsätta särskilda
klarningsmedel och/eller enzymer. Om svaveldioxid tillsätts, påskyndas klarningen. Här gäller det emellertid som i alla sammanhang där svavel används i vinmakningen, att gå försiktigt fram och arbeta med små doser. Svavel är ett utmärkt
hjälpmedel – rent av nödvändigt om man vill göra riktigt bra viner – men det
måste användas med eftertanke. Aldrig så lite i övermått kan förstöra doften och
smaken på vilket bra vin som helst.
I och med att musten klaras, sker alkoholjäsningen långsammare, vilket är en
fördel. En liten brasklapp dock: en mycket klar must kan inte bara minska takten
på den alkoholiska jäsningen, den kan till och med kraftigt försvåra den. Försök
som utförts vid universitetet i Bordeaux (och andra lärosäten) har visat att inte mer
än tio procent av de vilda jästsvamparna – det vill säga sådana jästsvampar som
finns naturligt direkt på druvorna i vingårdarna – klarar att jäsa en riktigt klar
must, även om de tillsätts efter klarningen. Vid försöken i Bordeaux var bara två
av 128 testade vilda svampar mäktiga att jäsa en klar must med en potentiell alkoholstyrka på 12,5 volymprocent. Försöken i Bordeaux har också visat, att restsockerhalten – det socker i vinet som inte under jäsningen omvandlas till alkohol – i en
klar must kunde variera mellan 1,2 gram och 25 gram per liter beroende på vilken
jäst som använts. Om man gör ett torrt vin bör restsockerhalten inte överstiga två
till tre gram per liter.
När musten klarats, kan vinmakaren tillsätta en utvald jästtyp som är kapabel
att genomföra jäsningen på ett fullgott vis. För att underlätta jäsningsarbetet, kan
han tillföra tanken en kvantitet mindre klar must. Jäsningen kan sedan äga rum i
vinkällarens cisterner av rostfritt stål eller betong, i ekfat eller i en kombination av
cisterntyper.
Huruvida ekfat kommer till användning eller ej, beror på vinets kapacitet, gårdens ekonomi och vinmakarens intentioner och filosofi. Generellt kan sägas, att
det inte finns någon större anledning att köpa in nya ekfat i syfte att jäsa och lagra
ett vin som i sig inte har kapacitet att utvecklas på butelj. Använder vinmakaren
ekfat, kan han arbeta på olika sätt. Ett av de mer kända är den så kallade Bourgognemetoden för vitvin. Denna innebär i korthet att vinet både jäses och lagras
på ekfat.
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En annan metod är att jäsa vinet såväl alkoholiskt som malolaktiskt på tank
(Bordeaux-metoden för rödvin). Åter andra gör något mitt emellan: de sätter kanske igång den alkoholiska jäsningen på tanken och drar sedan snabbt om vinet till
ekfaten. Det står utom allt tvivel att resultaten varierar beroende på vilken metod
vinmakaren väljer. Däremot kan endast praktiska försök utvisa vad som är bäst för
den enskilda gården.

Jäsningstemperatur
Jäsningstemperaturen är en viktig faktor – inte minst avseende vitvin. Även här är
det fråga om vad som lämpar sig bäst för den enskilda gården. Någon universallösning finns inte. Tvärtom kan vitvinsjäsning försiggå mellan cirka +10° C och
+30° C. Tonvikten torde dock idag ligga på mellan +15° C och +20° C. Lite grovt
kan man påstå att aromrika druvor klarar en högre temperatur bättre.
I många fall uppnås bäst resultat om jäsningen inte sker för kallt. Detta gäller
bland annat Chardonnay-druvan i Bourgogne, som ofta jäses vid mellan +22° C
och +28° C. Motsatsen är karaktärslösa druvor som mår bättre av en låg temperatur under jäsningen. Dock ej för låg. Ett för kallt jäst vin antar lätt en grön doft
med inslag av sparris och gräs.

Sötma – syra
I varmare lägen är det inte ovanligt att vitvinerna acidifieras. Det sker i början av
jäsningen, sedan total syra och pH fastställts. Men medan acidifiering närmast är
rutin på sina håll och en daglig del av vinmakandet under skörden, förekommer
aldrig acidifiering inom andra regioner.
Syran tillsätts för att vinet inte ska upplevas som platt eller avslaget. Det går
också att ge vitvinet mer liv genom att tillsätta lite koldioxid före buteljeringen,
eller så får man vara försiktig vid omdragningar av vinet, så den naturliga koldioxiden som finns kvar sedan jäsningen inte försvinner helt. Den naturliga eller
tillsatta koldioxiden kan göra att unga viner upplevs som lätt stickiga på tungan.
Tillsätts mer koldioxid blir vinet pärlande och så småningom mousserande.
Har vinet en hög naturlig syra balanserar kanske vinmakaren den med en något högre restsötma. I Tyskland finns många bra exempel på syrarika viner som
balanseras med sötma. Här talar man om Süssreserve, en tillsats av söt druvmust
sedan jäsningen är klar. Ett delikat arbete som många tyskar vinmakare blivit
mästare på. På liknande vis, men med betydligt mindre mängder söt must arbetar
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också en del marknadstillvända producenter - förr främst i Nya världen men numer också i den Gamla världen - som vet att det finns ett tämligen stort marknadssegment som efterfrågar vin med, om inte sötma, så i vart fall ingen störande
syra eller strävhet.

Sur lie
Sur lie är en inte sällan använd metod att skänka vitvinet karaktär genom att låta
det vara kvar i jäsningskärlet efter jäsningen, så kallad sur lie-uppfostran eller
lagring sur lie (fr. lie = jästfällning). Normalt dras vinet om efter jäsningen för att
befria det från den fällning av döda jästceller som då bildats på kärlets botten.
Men om man låter vinet ligga kvar sätter jästfällningen sin karaktär på vinet.
Ibland kompletteras arbetet med ”batonnage”, omrörning. På så vis rörs jästfällningen upp så att de döda jästcellerna faller sönder och släpper från sig aromkomponenter som de tidigare kapslat in. Man kan också skaka kärlet, till exempel ett
ekfat, så att de döda jäststammarna rörs upp utan man behöver öppna behållaren.
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