concours mondial de
bruxelles i palermo
Text Britt Karlsson Foto Per Karlsson, bkwine.com

Den 23-25 april hölls för sjuttonde gången den årliga vintävlingen Concours Mondial

de Bruxelles. Sedan några år tillbaka har tävlingen lämnat hemlandet Belgien och äger
i stället rum på olika platser runt om i Europa. I år var det Palermo på Sicilien som stod
som värd för tävlingen.
CMB har vuxit från en modest start
1994 till att bli en av världens största
vintävlingar. 1994 tävlade 861 viner,
i år var det 6964 viner och spritdrycker från 58 olika länder som provades
av nästan 300 erfarna vinprovare från
drygt 40 olika länder (varav Britt och
Per Karlsson från BKWine som enda
svenskar). Resultatet av tävlingen
kommer att offentliggöras under maj

månad, se vidare på www.concours- alltså 50 viner per dag. Provningmondial.com.
arna sker enbart på förmiddagarna.
Vinerna provas blint, det enda som
Juryn består till största delen av
vi som jurymedlemmar får veta om
vinjournalister (65 %) men också vinerna är årgångarna. Det betyder
av sommelierer, vinproducenter, att vinerna provas helt förutsättönologer och inköpare. Under tre ningslöst. Vilket naturligtvis är det
dagar provar dessa jurymedlemmar enda som är rättvist mot vinerna.
(indelade i grupper av 5-7 perso- Men för att i viss mån underlätta
ner) vardera runt 150 olika viner, för provarna så provas vinerna i
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serier om 10-18 viner som alla har
något gemensamt (land, distrikt,
druva), vilket i och för sig inte behöver betyda att de liknar varandra.
Vinernas utseende, doft, smak och
helhetsintryck ska bedömas. Vinprovarens egen smak får inte styra
omdömet även om man naturligtvis
inte helt och hållet kan bortse från
sin egen smak. Men man ska till exempel inte straffa ett eklagrat vitt vin
bara för att man själv inte tycker om
sådana viner. Oavsett sina egna preferenser måste man kunna avgöra
om vinet är balanserat och välgjort
eller överekat och tungt.
Vad betyder då en silvermedalj
eller en guldmedalj från en vintävling för en vinproducent? I en
värld där utbudet av vin bara blir
större och större och där de flesta
inköpen av vin sker i självbetjäningsbutiker blir det viktigare och
viktigare att utmärka sig, att synas. En medalj på flaskan gör att
konsumenten känner sig säkrare i
sitt köp. En konsument som inte
har en aning om vad hon/han ska
välja från hyllorna vet att medaljen garanterar en viss kvalitet på
vinet. Eller så vågar hon/hon välja
något nytt eftersom vinet har fått
en medalj.

är det oerhört intressant och lärorikt att prova och
bedöma vin på detta vis. Naturligtvis försöker man gissa var vinerna kommer ifrån. Ibland har
man rätt men ofta har man fel.
Vi vet ju alla hur påverkad man
blir av etiketten så det faktum att
man inte vet var vinerna kommer
ifrån gör att även länder som man
inte förknippar med kvalitetsviner
- det kan vara Mexico, Turkiet,
Georgien eller Serbien – har medaljchans!
Som jurymedlem

25

