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                       Tästä se alkaa…. 

 

 

Seurahuoneen oma sommelier Kalle Hämäläinen oli kattanut pitkän pöydän valmiiksi meitä varten ja 

jokaisen edessä oli muistiinpanovälineet ja kauniissa kaaressa viisi viinilasia. Kalle aloitti kertomalla 

koulutuksestaan ja sommelierin työstä. 

Maistaminen aloitettiin ranskalaisesta rosé-viinistä ja sitten jatkettiin uusiseelantilaiseen (pinot noir) ja 

etelä-afrikkalaiseen punaviiniin (pinotage), joita maisteltiin rinnakkain. Sitten siirryttiin argentiinalaiseen 

punaviiniin (cabernet franc) ja sokerina pohjalla oli rhonelainen chiraz, jonka hinta on n. 60 €. 

Maistelun kuluessa saimme monenlaisia vinkkejä ja paljon yleistä viinitietoutta. Kalle neuvoi, miten ensin 

tutkitaan väri, kirkkaus ja otetaan kevyt alkutuoksu. Sitten pyöritetään ja haistellaan oikein nenä lasissa ja 

tutkitaan viinin ikää sen väristä ja pinnassa olevasta vaaleasta reunasta ja alkoholi- sekä sokeripitoisuutta 

lasin reunaa pitkin valuvista ”kyyneleistä”.  Antero muistutti tässä, että viinin ikää arvioitaessa kannattaa 

ensin katsoa tarkkaan, missä vaimo istuu, ettei tule lasin läpi katsellessa kohtalokkaita väärinkäsityksiä. 

Viinien makuja kuvaavia sanoja lienee rajattomasti. Tässä joitakin illan mittaan kuulluista: lämmin, 

voimakas, tervainen, kahvinen, yrttinen, poltetun kumin aromi, marjamainen, hapokas, savuinen, 

lakritsainen, tumma, mausteinen, pippurinen, pitkä maku. 

Saimme viinin maistelun lomassa myös suosituksia viinien valitsemiseen erilaisten ruokien mukaan. Rosé on 

monipuolinen viini, joka sopii jopa grilliruuille, muttei naudalle eikä riistalle.  Maisteltu uusiseelantilainen 

Waipara Hills (pinot noir) taas sopii nimenomaan riistalinnuille, ankalle, kanalle ja rasvaisille kaloille.  Pinot 

noir on Kallen oma rypälesuosikki.  Homejuustoille kannattaa valita makea viini tai portviini.  Suklaan 
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seuraksi kannattaa valita portviini tai konjakki.  Grillilihalle Kalle suositteli maisteltua etelä-afrikkalaista 

Zonnebloemiä.  Rosé tarjotaan kylmänä 10-12 –asteisena ja punaviini noin 18 –asteisena. 

Omista muistiinpanoistani kerättyä:  

Rosé-viinin väri tulee valmistuksessa käytettyjen punaisten rypäleiden kuorista, jotka jätetään uuttamaan 

väriä muutamaksi päiväksi ja sitten viini valmistetaan kuin valkoviinit. Luomuviini –sertifikaatti liittyy vain 

rypäleiden kasvatukseen, eikä edellytä itse viininvalmistusprosessilta mitään luomua. Kestävän kehityksen 

viljelyssä taas pyritään kuormittamaan luontoa mahdollisimman vähän. Kuuluisalla Riedel-

viinilasivalmistajalla on jokaiselle rypälelajille omanmuotoinen lasinsa, jotta voidaan optimoida 

makuelämykset. Tanniini liukenee viiniin liotusvaiheessa kuoresta, siemenistä ja rangasta. Suurin syy viinin 

aiheuttamaan päänsärkyyn ovat sulfiitit eli lisätyt hapot, joilla edistetään viinin säilyvyyttä (yleensä näitä on 

edullisissa viineissä enemmän). Tanniini ei varsinaisesti maistu viinissä, vaan se on pikemminkin kiristävä tai 

kihelmöivä tunne poskien limakalvoilla. Tanniini tukee viinin jälkimakua.  Viineissä, erityisesti punaviineissä, 

on histamiinia, joka voi aiheuttaa punanenäisyyttä   . Viini saattaa sisältää myös munaa ja tämä liittyy 

siihen, että munanvalkuaisella kirkastetaan viinin väriä. Vanhoissa viineissä (yli 10 v.) värisävyihin tulee 

mukaan ruskeaa. Jos on säilyttänyt jotain viiniä kauan ja varsinkin, jos on säästänyt sitä johonkin erityiseen 

tilaisuuteen, niin Kalle suositteli hankkimaan varapullon varmuuden vuoksi.  Viinin säilymisestä ei voi 

koskaan olla ihan varma.  

Viinien maistamiseen käytettiin aikaa kaksi tuntia, vaikka se ei kyllä niin pitkältä ajalta tuntunut – aika kului 

erittäin rattoisasti.  Tämän jälkeen syötiin vielä illallinen pidemmän kaavan mukaan ja valikoitiin ruokaviinit 

tarkkaan ja asiantuntevasti äsken opitun perusteella.  

 

Kiitos kaikille mukana olleille antoisasta illasta! 

Siv 


