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1. Bakgrund/Syfte 
Vinframställningen i Sauternes saknar motstycke i något annat vindistrikt i världen. Områdets geologi och klimat 
samverkar med mögelsvampen Botrytis cinerea på ett intrikat sätt. Det leder fram till komplexa biologiska/ 
kemiska reaktioner i druvan, unika för Sauternesvinerna. Speciella arbetsmetoder och komplicerade processteg 
påverkar framtagandet av de högst ansedda ädelsöta vinerna i världen. 
 
Syftet med denna 3-betygsuppsats är att ge en uppdaterad beskrivning av förutsättningarna för dagens 
Sauternesvinsproduktion med fokus på skörd, vinifiering, teknik samt de kemiska förändringar som uppkommer 
vid Botrytis cinereas angrepp på de mogna druvorna. 
 

2. Kort historik 
Ädelröteangrepp på fullmogna druvor, udda vinifikationsteknik, speciella skördemetoder samt stora ekonomiska 
risktaganden, har varit några av orsakerna som bidragit till att Sauternes är det av bordeauxdistrikten som varit 
ett av de mest mytomspunna genom åren.  
Sauternes med omgivande kommuner är beläget på böljande gröna kullar på Garonnes västsida, 40 km sydöst 
om Bordeaux. Sauternes är en relativt sentida benämning på en region som tidigare hade diverse lokala namn 
efter närmaste central ort exempelvis Langon, Sauternes, Bommes, Barsac, Preignac.  
 
Under 1600-talet sålde man stora mängder mer eller mindre sött vin till holländarna från Sauternes. Från Holland 
skeppades vinet vidare och såldes det med god förtjänst över Europa.  
 
En uppfattning har varit att Sauternesvinerna som får sin oefterhärmliga prägel av ädelröteangripna druvor, kom 
till någon gång på 1800-talet. Det ter sig egendomligt då Tokajern av exakt samma anledning hade varit berömt 
sedan 1600-talet. Traditionella berättelser om oavsiktligt försenade skördar och den därmed följande upptäckten 
av ett fantastiskt vin framställt av skrumpna druvor med ett oaptitligt utseende, placeras första årgången i Tokajs 
vingårdar 1650 och i Rheingau 1775. Med största sannolikhet tillverkades ädelsöta Sautenesviner mycket 
tidigare än år1800. 
 
En myt placerar upptäckten av ädelröta i Sauternes på Ch d´Yquem så sent som 1847, vilken i sig var en 
fantastisk årgång. Markisen Romain-Bertrand de Lur Saluces påstås ha lämnat anvisning om att druvorna inte 
fick skördas för än han själv var tillbaka från en jakttur i Ryssland. Resan drog ut på tiden och när han väl kom 
hem var hela vingården angripen av ädelröta. Historien blir inte sämre av att tsaren 1859 betalade 20000 francs 
för ett 900 litersfat av just årgång 1847, 4ggr mer än någon dittills hade betalat för Ch d´Yquem. 
 
Vid genomgång av officiella skrifter från denna tid är det svårt att få en uppfattning om ädelrötan sågs som en 
finess eller raka motsatsen. Ej heller klarläggs vad som skedde med de ädelröteangripna druvorna, om de 
kasserades eller användes. 
 
Intresset för Sauternes har varierat över åren. I samband med några kvalitetsmässigt riktigt dåliga årgångar var 
intresset som lägst under 1960-70 talen. Många vinbönder gick i konkurs och vinerna reades ut. Under 1980-talet 
vände trenden då man under en tioårsperiod erhöll 5 mycket bra årgångar 1983, -86, -88, -89, -90. 
 
Med undantag av några svaga år i början av 1990-talet (1991-94) har intresset ytterligare stigit för detta 
fantastiska vin. Kombinerat med tekniska innovationer och rigorös kvalitetskontroll har kvaliteten höjts avsevärt. 
Således tillverkas godkända viner även under tuffare årgångar i Sauternes. På 2000-talet har vi erhållit 3 stycken 
ypperliga årgångar 2001, 2002 samt 2003. Årgång 2001 anses som en av de mest lysande någonsin. 
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3. Klassificering av Sauternes 
Klassificeringen av Sauternes 1855 skedde samtidigt som övriga Medoc etablerade hierarkin som fortfarande 
gäller idag. Klassificeringen 1855 sattes samman av vinhandlare i Bordeaux. Den var nästan helt baserad på rent 
affärsmässiga hänsynstaganden och endast delvis kopplad till egendomarnas markförhållanden. Efter ett par 
decennier hade man erhållit en ganska övergripande bild av hur klassificeringen hade fallit ut. 
 
Klassificeringen från 1855 har reviderats kopplat till delning av egendomar och byte av ägare. Ch Bayle 
namnändrades till Ch Guiraud. Ch Rabeaud delades upp i två egendomar, Ch Rabaud-Promis och Sigalas 
Rabaud. Ch Lamothe delades upp i egendomarna Ch Lamothe-Guignard och Ch Lamothe-Despujols. 
 
Ch Pexoto införlivades med det som idag är Ch Rabaud- Promis. Ch Broustet och Nérac har delats upp i två 
separata egendomar samtidigt som Ch Doisy har delats upp i tre egendomar (Ch Doisy Vedrines,  
Ch Doisy Daëne, Ch Dubroca). 
 
1855 års klassificering utföll enligt nedan: 
 

Klassificering 
1855 

Egendom 1855 Kommun Idag 2005 

1er cru supérieur Ch dÝquem Sauternes Ch d´Ýquem 
1ers crus Ch La Tour Blanche Bommes Ch La Tour Blanche 
 Ch Peyraguey Bommes Ch Clos Haut Peyraguey, Ch Laufaurie-

Peyraguey 
 Ch Vigneau Bommes Ch Rayne Vigneau 
 Ch Suduiraut Preignac Ch Suduiraut 
 Ch Coutet Barsac Ch Coutet 
 Ch Climens Barsac Ch Climens 
 Ch Bayle Sauternes Ch Guiraud 
 Ch Rieussec Sauternes Ch Rieussec (Fargues) 
 Ch Rabeaud Bommes Ch Rabaud-Promis, Sigalas Rabaud 
2 ème crus Ch Mirat Barsac Ch de Myrat 
 Ch Doisy Barsac Ch Doisy Daëne, Ch Doisy-Vedrines,  

Ch Doisy- Dubroca 
 Ch Pexoto Bommes Inkorporerad I Ch Rabaud Promis 
 Ch d´Árche Sauternes Ch d´Árche 
 Ch Filhot Sauternes Ch Filhot 
 Ch Broustet-Nerac Barsac Ch Broustet 
 Ch Caillou Barsac Ch Caillou 
 Ch Suau Barsac Ch Suau 
 Ch de Malle Preignac Ch de Malle 
 Ch Nairac Barsac Ch Nairac 
 Ch Romer Preignac Ch Romer du Hayot (Fargues) 
 Ch Lamothe Sauternes Ch Lamothe-Guignard, Ch Lamothe-

Despujols 
Tabell 1 Feret, Ginestet 

Under 60 och 70-talet var överensstämmelsen mellan klassificering och kvalitet högst tveksam. Endast en 
handfull egendomar levde upp till sitt rykte och sin kvalitetsstatus. Efter en rad av kvalitetsmässigt dåliga år för 
Sauternes rev Max de Pontac på Ch Myrat 1975 upp sina vinrankor på grund av dålig lönsamhet. År 1988 
återplanterade dock hans söner egendomen (22 ha), precis innan de formellt skulle ha förlorat rätten till 
appellationen. 

Under 80-talet skedde ett genombrott då man erhöll 5 riktigt bra årgångar vilket medförde ett uppsving för och 
kvalitetsförbättring åt Sauternesviner. Utöver de formellt klassificerade egendomarna finns det oklassificerade 
slott som idag vid en omrevision av klassificeringen från 1855, kvalitetsmässigt skulle klassas som premiers crus 
av experter i branschen. De tre främsta berörda egendomarna är Ch de Fargues (Ch d´Yquems ägare), Ch Gilette 
samt Ch Raymond-Lafon.  
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Idag finns 1 Premier cru supérieur, 11 premiers crus samt 14 Deuxièmes Crus (se tabell 1) 
Vid en del egendomar tillverkar man vissa år en speciell cuvée som skiljer sig från egendomens standardmässiga 
vin. Räknar man in dessa specialcuvéer bör rangordningen kopplat till kvalitet ändras enligt experter på området.  
 
Robert Parker har i sin bok, Guide R. Parker des vind de Bordeaux 2005 dock gjort en egen klassificering av 
Sauternesvinerna, enbart kopplat till de kvalitetsmässigt bästa vinerna samt de som är mest efterfrågade på 
marknaden. De främsta enligt denna klassifiering är: Ch Climens, Ch Coutet Cuveé Madame, Ch Gilette, Ch 
Rieussec, Ch Suduiraut, Ch d´Yquem. 
 

4. AOC Sauternes 
AOC Sauternes bildades och stadfästes 30 september 1936. För att få kalla sig AOC Sauternes skall de berörda 
producenterna uppfylla nedanstående krav. Kraven reglerar geografiskt område, druvsorter, druvmust, färdig 
fermenterat vin, skördeuttag samt vinifikationsmetoder: 
 
Geografiskt produktionsområde: 
Appellationen får tillgodoräkna sig viner citat fra/eng ” to the exclusion of parcels situated on modern alluvial 
soils and those destined for cultures other than white wines, in particular those planted with timber, on account 
of local usage on land within the communes of Sauternes, Fargues, Bommes, Preignac and Barsac” 
 
Barsac får använda sig av kommunnamnet Barsac på etiketten eller Sauternes. De övriga kommunerna får endast 
skriva Sauternes på etiketten.  
 
Druvor 
De enda tillåtna druvorna för AOC Sauternes är Semillon, Sauvignon Blanc samt Muscadelle 
 
Druvmust 
Före någon form av chaptalisering måste druvmusten innan fermentering innehålla en minimumsockerhalt om 
221g/l. 
 
Vin 
Efter fermentering måste vinet hålla en potentiell minimumalkoholhalt  om 13% och en minsta erhållen om 
12,5%. Ingen högsta alkoholhalt finns definierad för appellationen. 
 
Vinifiering 
Vinifiering måste ske med druvor som kommit till ett stadium av ädelröta (pourriture noble) skördade genom ” 
selections succesif, trie” i samstämmighet med lokala traditioner. 
 
Avkastning/Skördeuttag samt speciella undantag för söta viner 
Sauternesvinsproducenter kan för samma område som man använder för Sauternesvinproduktion, deklarera både 
AOC Sauternes som vin under ”Appellation Bordeaux”. För detta finns stränga direktiv och regler. Ett  fixerat 
skördeuttag/hektar är fastställt till 25 hl/ht . Vissa specifika år görs undantag ifrån denna begränsning och ökat 
skördeuttag medges till 30 hl/ht.  
 
Ovanstående undantag regleras i förordningarna vilka är specifika för Sauternes (Executive order Nr 74872 oct 
19, 1974 artikel 2&7 samt Executive Order Nr 74958 Nov 20 1974) samt maximerat skördeuttag generellt för 
Bordeaux  PLC (Plafond limite de Classement).  
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5. Jord/Mark/Geografi 
Sauternes ligger ca 40 km sydöst om centrala Bordeaux och bildar en enklav in det större distriktet Graves. 
Sauternes är avgränsad av de båda floderna Garonne och Ciron. Den sistnämnda har sitt ursprung i de kalla 
källorna uppe i Landes. Floderna sammanflyter kring byarna Barsac och Preignac, vilket ger förutsättningar 
bildandet av morgondimmor och ett optimalt mikroklimat samt. Den varma och fuktiga luften över markerna i 
Sauternes samt över floden Garonne kondenserar över den kallare Ciron nattetid. När solen stiger och marken 
långsamt värms upp, startar konvektionen luftrörelser. Luftrörelser medför att dimmorna driver in över Sauternes 
vingårdar och sprider sporer av Botrytis cinerea. 
 
Graves är uppkallad efter de grunda kvarlämningarna av grus som finns utspridda i regionen. De formades efter 
den tertiära perioden. Gironde svämmade över och drog sig sedan tillbaka. Då kvarlämnades uppslammade 
terrasser av sand och grusavlagringar i olika lager. Grusavlagringar finns även i Sauternes men är här integrerade 
med lera och terrängen mer kuperad 
 
Grusavlagringarna erbjuder utmärkt dränage och luftning av jorden. Samtidigt håller den stenuppblandade jorden 
kvar värmen längre efter solens nedgång. Värmen reflekteras till de lägst liggande druvklasarna och hjälper dem 
att mogna. I de områden där det finns mycket lera är det viktigt att dräneringen fungerar. 
 
Sauternes består av fem kommuner. Barsac och Preignac ligger nära RN113 mellan Bordeaux och Langon 
således nära Garonne. Sauternes, Bommes och Fargues ligger mer mot inlandet. Den totala ytan planterad med 
vin brukar generellt sägas vara 2100ha, varav Barsac står för c:a 30%. År 2004 användes 1700ha för 
vinproduktion (33410 hl) varav 625 ha (13025 hl) i Barsac. Ytan använd för vinproduktion växlar varje år men 
når aldrig upp till den teoretiskt möjliga arealen. 
 
Landskapet är mjukt böljande och ner mot sydväst runt Sauternes och Bommes finns kullar där de bästa 
egendomarna är belägna. Jorden är magrare mot kullarnas toppar och således bättre lämpade för vinproduktion. 
 
5.1 Sauternes 
I Sauternes är ca 370 ha planterade med vin. Jordmånen består av grus, lera och sand. De undre lagren består av 
lera men även grus och järnhaltig jord. Närvaron av lera i jorden ställer stora krav på dränage och egendomar 
som har detta är nästan alltid överlägsna. På flackare, sandigare områden finns risk för att vinrankornas rötter blir 
vattendränkta.  
 
Det kuperade landskapet ger upphov till olika lägen för vinodling med såväl branter i norr som syd och 
östsluttningar. De gårdar som genererar de bästa kvalitetsvinerna har vinfält i syd-sydostlägen med stor 
solexponering. 
 
Generellt kan sägas att vid regniga årgångar klarar sig vinerna i Sauternes bättre än de i Barsac och det omvända 
gäller vid torra årgångar. 
 
5.2 Bommes 
I  Bommes är ca 350 ha planterade med vin. Det bästa lägena ligger på sluttningarna ovanför Cirondalen. Här är 
gruset en viktig komponent av jordens struktur i kombination med lera. De lägre liggande områdena har en större 
andel sand i jordstrukturen, med ett underliggande lager av stenar, lera samt kalksten. 
 
5.3 Fargues 
Endast 218 ha är planterade i denna lilla by. Jordmånen runt byn och söder om den består av lera och kalksten. 
De flesta egendomarna ligger i högre terräng. Det underliggande jordlagren består av grus i kombination  
med stora mängder lera. 
 
5.4 Preignac 
543 ha är planterade med vin i Preignac. Majoriteten av denna areal ligger väster om staden och sträcker sig bort 
mot Sauternes och Bommes. Jordmånen är varierad och består av uppslammade avlagringar i norr och öst och 
med mycket tung lera och grus i söder. 
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5.5 Barsac 
625 ha var under år 2004 planterade med vin i Barsac. Det karaktäristiska för jorden i Barsac är närvaron av röd 
sand med en relativt hög järnhalt. De underliggande lagret består av en solid permeabel kalksten. Många av 
egendomarna är omgivna av kalkstensmurar vilka härstammar från när fälten röjdes för vinodling. Barsac är den 
enskilt största kommunen av de 5 tillåtna för Sauternesviner.  
 

6. Druvor 
I appellationsförutsättningarna är 3 stycken druvor tillåtna att i Sauternes viner: Semillon, Sauvignon Blanc och 
Muscadelle. Dock kan man välja fritt om man vill använda sig av en eller flera av dessa druvor. Den vanligaste 
kombinationen idag är en blandning av Semillon 75% samt Sauvignon Blanc 20% och Muscadelle 5%. 
Muscadelle tillsätts i allt mindre grad i Sauternesviner. I den mån den tillsätts är det i mängder om 1-5 %. 
 
För att undvika överproduktion och maximera förutsättningarna för botrytisangrepp gäller följande för 
beskärning i Sauternes: Semillon och Sauvignon Blanc beskärs så att  2-5 grenar med 6 ögon, beskärs till 2 fria 
skott för Semillon samt 3-4 för Sauvignon Blanc. Beskärning till 7 ögon accepteras också för dessa två varianter. 
För Muscadelle som har en högre avkastning, behöver klippas till 4-5 grenar på varje vinstock med 4-6 ögon, 
beskurna till ett fritt skott.  
 
 
6.1 Semillon 
Semillon är en druvsort som är generellt högavkastande under förutsättning att den inte drabbas av vårfrost. 
Druvorna är ganska stora, har tunt skal samt en mycket fin gyllene färg. Druvklasen är ganska tät. Druvorna är 
mjuka och aromatiska. De attackeras mycket lätt av ädelröta och är den druva som mest bidrar med ädelröta i 
Sauternesviner. 
 
Semillon är i grunden en neutral druva och speglar ofta karaktären av de markförhållanden som den växer i. 
Semillon är inte en helt enhetlig druvsort utan skiljer sig något åt utifrån selektion och kloning. I nuläget 
eftersträvar man vid omplantering Semillondruvor som ger en mer jämn och enhetlig avkastning. Stockarna är  
jämförelsevis långlivade.  
 
 
6.2 Sauvignon Blanc 
Sauvignon Blanc är den minst produktiva av de tre druvorna även när den är beskuren. Druvklasarna är små 
liksom själva druvorna. Druvorna är mycket tätt sammanfogade till en klase. Druvorna har en fin och fräsch 
karaktär med stor kropp, aromatisk doft och med en fin färg. Druvan bidrar men sin höga fruktsyra, som är en 
viktig komponent i den slutliga blandningen av vinet.  
 
Sauvignon Blanc utvecklar sig och mognar relativt långsamt. Druvans skal är tjockare än hos Semillon. När den 
täta druvklasen blir attackerad av Botrytis cinerea går sjäva spridningen mycket fort. Druvorna är känsliga för 
felaktig pollinering. Sauvignon Blanc har en tendens att i större utsträckning drabbas av pourriture plein 
(angripna fullmogna druvor, saftiga, ej uttorkade ) istället för ädelröta. Det tjocka skalet bidrar till att Sauvignon 
Blanc ej påverkas av Botrytis cinereas attack så lätt, utan förblir fullmogen och saftig. Vanligaste 
uppbindningsmetoden för Sauvignon Blanc är enkel Guyot. 
 
 
6.3 Muscadelle 
Muscadelle har en avkastning över det normala och ger ett mycket parfymerat vin. Druvorna är ganska stora med 
ett tunnt skal. Skalet har en tendens att spricka och göra druvsaften åtkomlig för bin och getingar. Druvan 
mognar tidigt och är mycket känslig för gråröta vilket kan göra druvorna oanvändbara. Med sin sötma balanserar 
den de två övriga druvorna i standardblandningen. Bladen är 5 lobiga och förhållandevis stora. Stjälkarna är fasta 
men mindre tillplattade än Sauvignon Blanc. De två senaste decennierna har druvan minskat i användning. Det 
beror på minskat intresse för den aromatiska druvan i sig. Det beror också på dess känslighet för gråröta och 
oidium, vilket gör hanteringen arbetsam och ekonomiskt ofördelaktig. 
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7. Botrytis cinerea 
7.1 Ursprung och spridning 
Botrytis cinerea är en parasitisk mögelsvamp som lever i nära symbios med druvan. Den tillhör 
Ascomycetesfamiljen vilken inkluderar 1600 klasser (genera) och 12000 arter (inkl jäst, penicillum).  
 
Botrytis cinerea är ett mögel som växer till på utsidan av vindruvans skal vid regnigt och fuktigt klimat. Det 
gråsvarta och korthåriga möglet genomborrar skalet med sitt mycel för att skaffa sig föda. I första hand 
konsumeras fruktsyror som finns i druvsaften men även kolhydrater. Detta förlopp är relativt lika för grå 
respektive ädelröta. 
 
Mögelsvampens mycel kallas kondiosporer och är mikroskopiskt små hår som dränerar vatten inifrån druvan och 
ut. Druvans skal blir semipermeabelt (selektivt genomsläppligt). På så sätt koncentreras druvans innehåll då 30-
50% av vattnet försvinner genom avdunstning. 
 
Det är av största vikt att druvan innan botrytisangreppet är fullt mogen och frisk. Ädelröteangreppet gynnas av 
växlande fuktigt och varmt väder i kombination med fullt mogna druvor med hög sockerhalt. Ädelrötan behöver 
vattentillgång utan att druvans skal spricker och brister. Detta kommer till stånd de dagar då våta och torra 
perioder alternerar.  
 
För att Botrytis cinerea skall växa till, krävs inledningsvis en kort period med hög luftfuktighet, minst 90 %, för 
att sporerna skall börja bildas och att möglet skall växa till på skalets utsida. Optimalt därefter är en period med 
låg fuktighet, under 60 %, samt en dagstemperatur på 15-25 grader med nätter som är kalla och svala. Vinden 
och morgondimmorna hjälper till att sprida botrytissporerna. 
 
Morgon dimmorna sprider sig över vingårdarna 2-3 timmar efter soluppgången. Det stimulerar mögelsvampen 
och de heta soliga eftermiddagarna driver på avdunstningen av vatten via svampens mycel. Skörden bör exakt 
ske när druvan inte kan avge mer vatten. När druvorna nått den normala mognadsgraden beror den vidare 
övermognaden och ädelrötan huvudsakligen av väderläget. Mellan 3-5 veckor av optimala förutsättningar behövs 
för att erhålla en hel skörd av perfekta angripna druvor. Det är detta som gör de stora årgångarna så fåtaliga. 
 
En enskild klase av vindruvor kan innehålla druvor som är helt mogna (grains verts), botrytisangripna fullmogna 
saftiga druvor (pourriture plein), skrumpna botrytisangripna druvor (roti, grains rotis) samt koncentrerade 
uttorkade druvor ej angripna av botrytis. Dessa olika tillstånd kan existera sida vid sida. 
 
7.2 Botrytis cinerea-vinkemi 
Möglet växer successivt till och täcker så småningom hela skalets utsida. Genom alla de små hål som bildats kan 
en del av druvans vatteninnehåll nu avdunsta och druvan börjar att skrumpna. Vid skördetillfället ser druvan ut 
som ett mögligt russin. 
 
Avdunstningen av vatten leder till koncentration av fruktos. Även fruktsyrorna (vinsyra, gluconsyra, 
glucuronsyra, slemsyra) koncentreras men inte i lika hög grad då möglet konsumerar en del av dem.  
 
Vid tillverkning av ett normalt vitt torrt, vin är den kemiska sammansättningen följande vid skörd: 
 
Vatten 70-75 vikt%  
Kolhydrater 23-27 % 
Total syra 1,5 % 
Pentosaner 
Pektiner 
Inosital 
Tannin 
 
Kolhydraterna består till ungefär lika delar fruktos och glukos samt spår av arabinos, xylos och sackaros. 
Fruktsyrorna består till största delen av äppelsyra (malic acid, 90-95 %) och vinsyra (tartaric acid, 2-5 %) samt 
spår av citronsyra (citric acid), succinylsyra (succinic acid) samt fumarsyra (fumaric acid). 
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Då Botrytis cinerea angriper de mogna druvorna är den kemiska sammansättningen som ovan. Botrytis cinerea 
ändrar den kemiska sammansättningen av druvmusten innan druvorna skördas. Koncentrationen av kolhydrater 
kommer att minskas kraftigt då Botrytis cinerea konsumerar en stor del av glukosen medan huvuddelen av 
fruktosen blir kvar i lösningen. Totalsyran i musten kommer att sjunka och andra syror och kemiska 
komponenter kommer att bildas (se nedan). Vatten avdunstar genom de små hålen som bildats i skalet. 
 
 
Utsida av druva    Druvmustsammansättning (inne i druva efter botrytisangrepp) 

Fruktos (Fructose) 
Glukos (Glucose)  
Vinsyra (Tartaric acid) 

 
       

Äppelsyra (Malic acid)  
H2O (Water)    Citronsyra (Citric acid) 
     Glycerol 
     Glukonsyra (Gluconic acid) 
     Glukuronsyra (Glucuronic acid) 
     Galakturonsyra (Galacturonic acid) 
     Slemsyra (2,3,4,5 tetrahydroxiadipinacid) 
     Botryticin 
     Sorbitol 
     Sotolon (Sotolone) 
      
 
 
Vid botrytisangrepp ökar halten av polyalkoholer i druvmusten, där inkluderas även glycerol . Glycerol har en 
medelhög viskositet, och viner med hög halt av glycerol uppfattas som något simmiga. Glycerol har i sig en 
mycket svag sötma vilken ej påverkar vinet söthet nämnvärt. 
 
Halten av monoterpener från druvans skal minskar avsevärt vid angrepp. Monoterpener är en grupp av kemiska 
ämnen som i hög grad påverkar vinets doft och smak. Varje druvsort har sin egen specifika och unika 
sammansättning av monoterpener. Ett bra exempel är monoterpenen Linalool (fläderdoft) som förekommer i 
viner gjorda av muscat och gewurtstraminer. När man i Alsace låter dessa druvor angripas av Botrytis cinerea, i 
vendange tardive och selection de grains nobles vinerna, får man i stället en doft av rosengeranium. 
Monoterpener är således viktiga kemiska föreningar för att man skall kunna särskilja en druvsort från en annan. 
 
Botrytisangrepp medför även att halten av ämnet Sotolone ökar i druvmusten. Vanliga viner har en halt som 
understiger 1ppm (parts per million). Dofttröskeln ligger vid 2,5ppm och hos botrytiserade viner återfinner man 
halter av ämnet i området 5-20 ppm. Sotolon återfinns hos melass, gammal sake samt fino sherry. 
 
Sorbitol är en sockeralkohol som normalt ej förekommer i vin men som bildas av Botrytis cinerea. Sorbitol 
används ibland som bevis för att druvmust har blandats med äppelmust före jäsning eftersom äppelmust är 
relativt rikt på Sorbitol. 
 
Galakturonsyran i vinet kan efter en tid genomgå en oxidation varvid en ny organisk syra bildas slemsyra 
(2,3,4,5-Tetrahydroxyadipinsyra.) Den kan i sin tur vilken reagera med kalciumjoner i vinet varvid en kristallin 
fällning bildas (kalciumslemat). Denna förening är ytterst svårlöst i vattenlösningar/etanollösningar. Kristallerna 
är helt vita och påminner om pärlsocker. Kristallerna återfinns ofta i tyska botrytiserade viner då dessa innehåller 
en högre syrahalt. Kristallerna är ofarliga och förekommer endast i botrytiserade viner. Det kan på så sätt fungera 
som en kvalitetsindikator.  
 
Eftersom botrytiserade viner är eftertraktade har det alltid funnits en längtan efter att förfalska dessa genom 
eftersötning med druvmust. För att kunna avslöja detta, har vinkemisterna sökt efter ämnen som är unika för de 
botrytiserade vinerna. Man har funnit tre stycken organiska syror som bildas specifikt vid botrytisangreppet. 
Dessa är glukonsyra, glukuronsyra samt galakturonsyra. Genom att använda sig av modern analysteknik kan 
man påvisa närvaron av dessa syror i vinet och öka sannolikheten att vinet är äkta. 
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7.3 Botrytis cinerea- hinder för tillväxt och angrepp 
År som präglas av torka och då inte botrytis utvecklas (ex1985), koncentreras druvan endast av uttorkning. 
Vinerna som tillverkas av dessa druvor har helt rätt socker/alkoholbalans för en Sauternes men saknar enligt 
appellationsreglerna den aromatiska karaktären, fylligheten och kraften hos ett botrytisangripet Sauternesvin,. 
 
Kraftfulla regn kan påverka de botrytisangripna druvorna kraftigt. Förutom att druvan kan attackeras av 
moisissure, vitt mögel som stimuleras av fuktig väderlek och angriper druvklasens inre delar, kan friska druvor 
ta upp vattnet via de dehydrerade skalen och svälla upp. Det är vid sådana tillfällen kryoextraktion kommer till 
sin rätt (se kap 9). 
 
För många är Botrytis cinerea intimt förknippad med ädelröta (pourriture noble). Få känner emellertid till att vid 
de flesta tillfällen då denna mögelsvamp förekommer, resulterar den i gråröta (pourriture grise). Detta gäller 
främst de gröna druvsorterna som växer i fuktigt väderlek. Unga druvor drabbas lättast av gråmögel om 
sockerhalten är låg samtidigt som det råder fuktig väderlek. Skulle samtidigt druvornas stjälkar angripas faller 
många druvor till marken redan före skörd. Gråröta leder också  till att druvskalet spricker och druvsaft läcker ut 
på skalet yta.  
 
De acetobacter (ättiksyrabakterier) som finns på skalets utsida, kommer att producera ättiksyra samt etylacetat 
(doftar salubrin/Karlssons klister (lösningsmedelsdoft)) Vid blindprovningar är det bland annat dessa aromer 
som är ett av sätten att skilja en Sauternes från ett icke botrytiserat sött vin. 
 
Gråröta spelar stor roll vid förökning av vinrankor eftersom sjukdom vid förädlingsstället kan störa 
sammanväxten mellan rotstock, ädelved samt plantans skottbildning.  
 
Gerard Seguin och Bernard Pucheu-Planté har visat att grårötan förekommer oftare, och blir mer skadlig och 
aggressiv, om vinstockens rötter inte är djupt rotade. 
 
Jästarten Saccharomyces baiili är en fara för botrytiserade viner. Den är alkoholtålig och klarar mer än 15 % 
alkohol. Till skillnad från Saccharomyces cerevisae föredrar den sockerarten fruktos som botrytiserade viner är 
rika på. De gånger som man drabbas av efterjäst ädelsötat vin, vilket är ovanligt, är Saccharomyces baiili oftast 
orsaken. 
 

8. Skörd  
Arbetet i vingården vid framställning av söta Sauternesviner respektive andra vita viner är initialt jämförbart. 
Skörden skiljer sig därefter drastiskt åt för Sauternesviner. Skörden föregås alltid av en partiell avlövning, ett 
moment där löven tas bort på den sidan som är exponerad för solen. Denna operation rekommenderas ej för 
annan typ av vinproduktion då den reducerar antalet löv och påverkar således klorofyllassimilationen negativt 
för vinstocken.  
 
Partiell avlövning genomförs endast då druvorna nått full fysiologisk mognad. Proceduren förebygger att 
ädelröta sätter in för tidigt. Vid år med mycket väta minskas samtidigt risken för gråröta. Den tillåter också 
skördearbetarna att se klasarna och de enskilda druvorna bättre under de långa och arbetsamma 
skördeperioderna.  
 
Vid skörden skall druvorna, i likhet med all annan vinproduktion vara mogna men också angripna av ädelröta. 
Koncentrationen av socker i druvorna följs därför kontinuerligt och när ansvarig för skörden (chef de troupe) 
anser att tidpunkten är den rätta startar skörden. Detta sker i regel i slutet av september och kan pågå intermittent 
fram till slutet av november. Skördens längd varierar beroende på druvornas mognad och status, de vädermässiga 
förutsättningarna samt noggrannheten vid plockandet av druvorna.  
 
Skulle det finnas tecken på gråröta, eller stor närvaro av omogna druvor, genomförs vanligtvis en 
upprensningstrie (trie de nettoyage) för att ta bort oönskade druvor/klasar som annars skulle ta näring och kraft 
från de friska och ädelröteangripna druvorna. 
 
Skörden av Semillondruvor startar vanligtvis först, för att på så sätt säkra de mest ädelröteangripna druvorna. 
Sauvignon Blanc får sitt kvar längre på rankan då dessa erhåller en högre alkoholhalt samt angrips mindre ofta 
av ädelröta.  
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Skörden genomförs i mindre fraktioner (trie). Druvor från samma klase kan plockas i omgångar beroende på i 
vilket stadium druvorna befinner sig i.  
En del druvor kan vara mogna (grains verts), botrytiserade men ej uttorkade (pourriture plein) eller fullständigt 
botrytiserade (grains rotis). Stor erfarenhet krävs av skördearbetarna för att kunna välja ut de druvor/ klasar som 
ej uppfyller de högt ställda kraven och sedan gäller det att vara modiga nog att kassera dessa. 
 
Antalet selektiva plockningar varierar från år till år, och brukar i genomsnitt ligga på 4-6, men 1-10 tries är ej 
ovanligt. Detta är en ekonomisk fråga för de mindre egendomarna som ej har råd att anställa ett större antal 
plockare under en längre tid. Mindre egendomar skördar därför ibland mindre selektivt och erhåller vanligtvis 
viner med sämre kvalitet. Man fokuserar på volym på bekostnad av kvalitet för att säkra årets inkomst och inte 
riskera att förlora en hel skörd. 
 

9. Kryoextraktion 
En skörd som sett lovande ut kan helt eller delvis förstöras av höstregn. Druvor som är mogna eller angripna av 
Botrytis cinerea tar då åt sig vatten och sväller upp. På så sätt späds den naturligt koncentrerade juicen ut. 
Tidigare innebar detta att skörden helt förstördes eller slumpades bort som generisk Sauternes (Sauternes i bulk 
som köps av en negociant och som tillverkar Sauternes under kommunnamn). Med kryoextraktion, det mest 
kontroversiella som hänt under de senaste 20 åren i Sauternes, har dock förutsättningarna förändrats för 
Sauternes vinbönder.  
 
Rent tekniskt är kryoextraktion ett sätt att avskilja vatten ur druvor som har tagit åt sig för mycket vatten med 
utspädd druvjuice som följd. Tekniken är sedan många år använd inom livsmedelsindustrin. och infördes vid 
vinproduktion av två professorer, S.Chauvet samt P. Sudraud. Man utnyttjar skillnaden i fryspunktsänkning 
mellan en koncentrerad sockerlösning och vatten. De våta och svullna druvorna placeras i plasthinkar i ett 
kylrum med ett kallt cirkulerande luftflöde med en temperatur på (- 5)- (-8)°C. Efter ca 24 timmar kommer det 
fria vattnet i sockerlösningen att ha frusit och bildat iskristaller, medan sockerlösningen koncentrerats ytterligare 
och blivit viskös. Den delvis frusna massan av botrytisangripna druvor hälls sedan över i en pneumatisk press. 
Vid pressning får den koncentrerade sockerlösningen fritt rinna ner i tråget under, medan iskristallerna blir kvar 
och transporteras bort.  
 
Omogna och icke botrytiserade druvor kommer att frysa helt till is och inte ge ifrån sig någon 
juice.Kryoextraktion är endast lämpad för friska, helt övermogna botrytiserade druvor som tagit åt sig ett 
överskott av vatten. Kryoextraktion är alltså inte någon genväg för att inte genomföra de selektiva plockningar 
(triage) som är nödvändiga för att erhålla botrytiserade druvor till fermentationen. 
 
Vissa producenter har testat och använt sig av kryoextraktion även under goda årgångar. Ju kallare och längre 
man kyler, ju mer koncentrerad bli lösningen på bekostnad av minskad volym. Man har sett att en ökning av 
potentiell alkohol upp till 4 % kan erhållas efter kryoextraktion. I dagsläget har man inte kunnat se någon negativ 
effekt av kryoextraktion från de årgångar då den har tillämpats. Applicering av tekniken på must som har någon 
form av defekt leder däremot till en koncentration av denna i musten, vilket blir förödande. 
 
 
Ch Rayne –Vigneau var ett av de första slotten att införa kryoextraktion.1987 var dock den årgång då tekniken 
fick sitt genombrott. Vid skörden 1987 var druvorna botrytiserade, men regn gjorde druvorna mjuka och svullna 
vid plockningen. Vid den tidpunkten hade dock de ledande egendomarna investerat i utrustning för 
kryoextraktion. Även producenter som Ch d´Yquem, Ch Guiraud samt La Tour Blanche använde sig av 
tekniken. Mot slutet av 1980-talet hade de flesta investerat eller gemensamt köpt en anläggning för 
kryoextraktion.  
 
Under de följande 20 åren har tekniken utnyttjats ytterst lite då mognaden och väderförhållandena inte varit 
lämpliga. 1988-90 var förhållandena perfekta vid skörd. 1991 var skörden för liten för tekniken skulle kunna 
tillämpas. 1992 och 1993 var druvorna för omogna och vattenstinna. 1995-2003 har skördarna varit goda till 
perfekta så tekniken inte behövt användas. 
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10. Vinifiering 
10.1 Pressning 
Efter att de skrumpna druvorna plockats av rankan läggs dessa i träkorgar/plastbackar (bastes), överförs sedan 
till större träbyttor (les comportes) och transporteras snabbt in till presseriet för krossning/pressning. 
Druvklasarna tippas antingen direkt ned i pressen eller krossas lätt innan de försiktigt läggs i densamma. Vid 
ihällningen frigörs en stor mängd sporer som bildar moln i pressrummet. Vid en eventuell krossning tas inte 
stjälkarna bort, utan druv och stjälkrester går igenom de roterande rullarna och faller ner i en ny korg. 
 
En fördel med att krossa druvklasarna direkt är att man får i en större mängd druvor i pressen, speciellt om det 
rör sig om en hydraulisk press. Det snabbar även på pressningsförloppet, vilket är viktigt om skörden är stor och 
pressningen den trånga sektorn. Nackdelen är att druvmusten som skall fermenteras blir mindre ren, med många 
suspenderade partiklar. Vissa producenter föredrar en ren och klar druvmust men andra fokuserar på en mer oren 
must med mer näringsämnen. En annan nackdel är att stjälkar kan bidra med oönskade bittra komponenter. 
 
Tre typer av pressar används vid tillverkning av Sauternes viner: korg press (basket press), hydraulisk press, 
horisontal/pneumatisk press 
 
10.1.1Korgpress 
Druvorna töms i en flatbottnad träkorg vilken är placerad i ett tråg där druvmusten kan rinna ned i. Stråmattor 
(paillons) placeras mellan lagren av druvklasar, för att generera ett homogent tryck, när ett trälock sedan läggs 
ovanpå.  
 
Genom att lägga en metallplatta ovanpå trälocket, och stegvis öka trycket över tiden, rinner druvmusten ner i 
tråget och vidare ned till ett fat eller en container. Den kvarvarande druvmassan (marc) bryts upp med hjälp av 
en maskin (émietteur) för att sedan överföras till en hydraulisk press för en andra pressning. Musten från denna 
pressning förvaras separat från den första pressningen. I en del fall genomförs en tredje pressning, men detta är 
inte så vanligt vid dagens produktion av Sauternes viner. Totaltiden för pressningen varierar något, men ligger i 
ett intervall kring 5-7 timmar.  
 
Den första pressningen anses vara den som ger must med bäst balans och smak. Den motsvarar c:a 60-80% av 
den totala volymen. Dock är de nästföljande pressningarna rikare avseende sockerinnehåll.  
Problemet med en tredje pressning är att den för med sig icke önskvärda aromer, samt att den oftast ger något 
oxiderad. 
 
Några egendomar använder sig inte av den tredje pressningen trots det höga sockerinnehållet. Å andra sidan så 
kan det vara besvärligt att erhålla någon druvmust alls om druvorna är starkt botrytiserade vid den första 
pressningen. Druvor som befinner sig i ett fullständigt botrytiserat tillstånd ger inte ifrån sig någon juice förrän i 
tredje pressningen. Således är andra och tredje pressningen av största vikt vid dessa tillfällen. Exempelvis kan 
den potentiella alkoholhalten vara 19 % vid den första pressningen, 21-22 % vid den andra och 25-26 % vid den 
tredje. 
 
10.1.2 Hydraulisk press 
 
Efter krossning av druvorna överförs dessa till en korg. Själva krossen separerar ej druv- och stjälkrester utan 
dessa blandas med den frirunna musten. Stjälk och druvmassan läggs i korgen och trampas i vissa fall ut till en 
homogen yta. Därefter appliceras en halmmatta samt ett lock på korgen, varefter korgen hydrauliskt lyfts så att 
den slutligen kommer i kontakt med den fasta pressen. Druvmusten avlägsnas via ett rör och en lätt filtrering 
sker innan musten slutligen når ett kärl för fermentering. 
 
Den hydrauliska pressen är gammalmodig och omständlig, varje enskild pressning tar 2-3 h timmar. Fördelarna 
med denna press är dock att den är skonsam samt ger en klar druvmust. Detta får som positiv konsekvens att den 
långsamma dekanteringen (débourbage) knappt behöver användas vid användning av den hydrauliska pressen. 
Andra fördelar är att druvmusten blir mer rik på extrakt. Trots allt använder sig fortfarande många egendomar av 
denna teknik, t.ex. Ch d´Yquem Ch Nairac och Ch Coutet. 
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10.1.3 Horisontal/Pneumatisk press 
En annan typ av press är den horisontala pressen där Vaslinpressen är den mest vanliga. Den anses som något 
grov och tuff mot druvklasarna. Den har på många egendomar ersatts av den modernare och dyra pneumatiska 
pressen där Bucher är vanligast. Vid användandet av Bucher blåses en balong upp och utövar ett tryck på 
druvklasarna mot väggen, varefter juicen rinner ner mellan spjälorna i tråget. 
 
Efter pressningen tillåts druvmusten vanligtvis att vila så att de suspenderade partiklarna kan sedimentera och 
lägga sig på botten av fatet/tanken. Juice från den pneumatiska pressen behöver inte vila, eller dras om 
(debourbage), i samma utsträckning som juicen från de övriga pressarna då antalet partiklar suspenderade är 
mycket färre. Med denna pressmetod minskar risken för onödig kontakt med luft/syre och på så sätt minimering 
av oxidation, vilket är positivt för vinkvaliteten. 
 
10.2 Fermentering* 
Vid fermentering är jästcellens huvudsakliga uppgift att föröka sig och inte att tillverka alkohol. Detta sker 
genom så kallad knoppning dvs cellerna delar sig i två identiska dotterceller. För att kunna genomföra detta 
måste jästen, som alla levande organismer, ha tillgång till energi. Energin finns i druvans saft i form av 
sockerarterna glukos och fruktos. Jästcellen föredrar glukos framför fruktos vid fermenteringen . 
Hos naturligt söta viner kommer restsockret därför att till största delen bestå av fruktos. Hos eftersötade viner 
kommer sockret däremot att bestå av ungefär lika stora delar fruktos och glukos eftersom halterna i druvmusten 
är sådan. Vi upplever fruktos tre gånger sötare än glukos och således finner vi den intensivaste sötman hos de 
botrytiserade vinerna. 
 
Vid fermentering av druvmust är olika jästarter aktiva i olika skeden av fermentationen. Olika jästarter har olika 
lång anpassningstid (lag phase) för att kalibrera sitt enzymsystem till omgivningsfaktorer som pH, temperatur, 
och koncentration av metaboliter. Jästartens maxtolerans för alkohol kan också variera.  
 
Den initiala fermentationen av Sauternesviner initieras av jästarten Torulopsis bacillaris som fermenterar vinet 
upp till en maximal alkoholhalt om ca 10 %. Därefter tar Saccharomyces ellipsoideus över upp till en maximal 
alkoholnivå på 12 %. När denna aktivitet avtar avslutar en annan jästart själv fermentationen, Saccharomyces 
oviformis. Detta är en alkoholtolerant jästart som under vissa betingelser kan jäsa ut druvmust till en alkoholnivå 
på 18 %. 
 
Fermentationen avstannar normalt i intervallet 14,5-15,5 % alkohol, trots att druvmusten har en hög potentiell 
alkoholhalt. Orsaken till detta är att jästen har en maximal alkoholtolerans samtidigt som jästens fermentering 
inhiberas av ett av de ämnen som bildas av Botrytis cinerea, botryticin. Ämnet inverkar toxiskt på jästsvampen 
och minskar dess aktivitet. I en del fall vill vinmakaren styra den slutliga alkoholhalten i sitt vin och avbryter då 
fermentationen i förtid. Det finns två sätt att gå till väga, kylning eller tillsatts av svaveldioxid. 
 
Vid kylningen pumpas och kyls vinet från fermentationstemperaturen ned till en temp om c: 4-5°C. 
Jästsvamparnas metabolism inaktiveras och de slår sig samman, aggregerar, och faller till botten. Alternativet till 
detta är att tillsätta svaveldioxid, vilket dödar jästcellerna omedelbart om koncentrationen är den rätta. En 
överdosering av svaveldioxid kommer omedelbart att påverka vinets kvalitet mycket negativt. 
 
Om man kombinerar dessa två alternativ att avbryta fermentationen, kommer man att erhålla minst påverkan på 
det färdigfermenterade vinet. Således kylstabiliserar man vinet initialt så att jästen faller ut, därefter tillsätter man 
en mindre mängd svaveldioxid för att förhindra att eventuell överlevande jäst återupptar en andra 
fermenteringsprocess. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Fermentering: Biokemisk och internationell benämning på biologisk nedbrytning av  kolhydrater som kan genomföras av bakterier, jäst 
eller mögel. I Sverige används övergripande termen jäsning som beskrivning av denna process 
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10.2.1 Ståltank, cement 
Fördelen med ståltankar är att temperaturen kan kontrolleras mycket noga med modern datastyrning och 
automatik. Under komplicerade skördeförhållanden som exempelvis åren 1989, 1990, 2003 tvingades man 
skörda och plocka druvorna under varm väderlek. Under dessa omständigheter hade de egendomar som använde 
sig av mantlade, temperaturkontrollerade tankar en stor fördel.  Man kunde kyla ner druvmusten i tankarna till 
mer normal nivå och därmed få rätt fermentationstemperatur. I andra typer av tankar har man en högre 
temperatur än normalt på musten, vilket gör att jäsningen går för fort och att vinet därmed inte utvecklas 
normalt. Dessutom kan felaktiga ämnen såsom ättiksyra utvecklas i större mängd. 
 
10.2.2 Fat 
En av nackdelarna med fermentering på fat är andelen flyktiga syror som bildas. Flyktiga syror finns alltid 
närvarande vid fermentering av botrytiserade viner. Andelen flyktiga komponenter kan stiga till en hög nivå då 
inte fermenteringen är temperaturkontrollerad. Fermentationsvärmen och eventuellt omgivande temperatur 
påverkar och stimulerar bakteriernas produktion av ättiksyra. Om inte hänsyn tas till detta kan hela produktionen 
sluta som vinäger. 
 
Fermentation i fat blir åter allt vanligare. Förespråkarna hävdar att temperaturproblematiken inte är något 
problem även då den omgivande temperaturen är hög. Det beror på att volymerna i ett fat är små, 225 liter 
(barrique bordelais). Ii tankar av exempelvis cement däremot, där volymerna är större och där inte 
temperaturkontroll finns, är riskerna mycket större och temperaturen kan stiga till farliga nivåer för vinet. 
 
Fermentationstemperaturen i ett standardfat är ca 20 grader. Fermentationen är generellt en utdragen process som 
normalt fortgår under 4-6 veckor. I vissa fall där musten är extra rik på socker, och då fermenteringen sker under 
de kalla månaderna, kan den ta flera månader. 
 
10.3 Jäst (naturlig, köpt) 
På de druvor som levereras in till presshuset finns normalt sett tillräckligt med vildjäst för att sätta igång den 
vanliga fermentationen. I relativt få fall använder de olika producenterna sig av köpt kultiverad jäst från någon 
av de stora industriella tillverkarna.  
 
I fråga om tillverkning av Sauternes, då musten innehåller mycket socker och andra organiska komponenter, har 
inte val av jäst, naturlig eller köpt, någon avgörande betydelse. Smak och doft från köpt jäst döljs i de starka 
aromatiska komponenterna i druvmusten. Vid tillverkning av torra vita viner från Sauternes finns således större 
incitament att köpa jäst med en specifik aromprofil. 
 
10.4 Chaptalisering 
Innan och under själva fermentationen har vinmakaren rätt att tillsätta socker till druvjuicen. Som nämndes i 
appellationsförutsättningarna skall vinet ha en minsta alkoholhalt om 12,5 % i färdigt vin. Appellations-
avgränsningen medger att man är tillåten att chaptalisera (tillsätta socker) och höja sockerhalten med max 2 % 
potentiell alkohol om inte appellationsförutsättningarna avseende alkoholhalt i vinmust uppfylls. 
 
Det finns delade uppfattningar om man skall använda sig av chaptalisering eller ej. De mest konservativa och 
kvalitetsmedvetna hävdar att det är mer lämpligt att deklassifiera sin skörd för sitt första vin, alternativt buteljera 
som ett andravin eller sälja vinet som generisk Sauternes. Vissa egendomar chaptaliserar vissa specifika fat för 
att balansera dessa innan blandning (assemblage). Vissa egendomar hävdar att man inte använder sig av 
chaptalisering. Några medger att man under vissa omständigheter helt eller delvis tillsätter strösocker (sackaros) 
till musten innan fermentering. 
 
För att vinet skall vara balanserat krävs generellt en potentiell alkoholhalt om 18 % uppdelat på en potentiell 
alkoholhalt om 14 % i vinet och med en kvarvarande sockerhalt på 4 % restsocker. Druvor plockade med en 
potentiell alkoholhalt på 16 % ger normalt ett vin om 13 % alkohol samt 3 % restsocker, vilket ger ett vin som är 
på gränsen till acceptabelt. 
 
Under en årgång då botrytis är närvarande och väderleken gynnsam är det inga problem att erhålla en must med 
en potentiell alkohol på över 18 %. Druvor som ej har angripits fullt ut av ädelröta kommer maximalt upp i en 
potentiell alkoholhalt om 15 %. 
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Den naturliga frågan som uppkommer är om det chaptaliserade vinet kan skiljas från ett icke chaptaliserat eller 
om det smakar annorlunda. Här finns många stridande åsikter och tyckanden bland vinmakarna.  
 
När man tillsätter strösocker till druvmusten kommer denna vid fermentationen  att fermenteras ut  till etanol och 
koldioxid, av jästen då sackarosen är uppbyggd av en glukos och en fruktosmolekyl och jästen föredrar glukos. 
Majoriteten av fruktosen blir kvar i vinet tillsammans med en del kvarvarande glukos som ej kunnat fermenteras 
ut. Detta gäller generellt för söta viner. 
 
Således blir balansen i sötma ej densamma om lika mängd botrytiserad druvjuice (50/50 glukos/fruktos) hade 
fermenterats. Vid chaptaliseringen använder jästen de extra 2 % att maximera alkoholhalten. Komplexiteten 
minskar jämfört med ett icke chaptaliserat vin och erhåller en uttalad söthet som inte balanseras av alkoholen. 
Vinerna kan då bli obalanserade och uppfattas som kraftiga, klumpiga och oborstade. 
 
Chaptalisering kan naturligtvis kopplas till den ekonomiska faktorn. En mindre producent vågar inte chansa på 
samma sätt som de stora, ekonomiskt starka och berömda slotten. Man skördar med en större marginal (mindre 
mängd druvor med roti, mer pourriture plein) och kalkylerar med att chaptalisera senare i processen och erhålla 
ett hyggligt vin, hellre än att chansa och mista hela skörden. 
 
 
10.5 Svaveltillsats 
Vid tillverkning av Sauternes försöker de flesta vinmakare i största utsträckning minimera tillsatsen av 
svaveldioxid. Svaveldioxid tillsätts dock i flera steg i tillverkningsprocessen. 
För att förhindra en oxidation av druvorna innan fermentering tillsätts svavedioxiden i de stora förvaringskärl 
som druvorna samlas upp i alternativt innan pressningen skall starta.  
 
Vid avbrytandet av fermentationen används nästan alltid en större mängd. Här finns olika tillvägagångssätt. En 
del vinmakare satsar på en större mängd i detta steg för att inte behöva tillsätta så mycket senare. Mängden är 
kopplad till jästens status, samt hur mycket den har inihiberats av botryticinet och den bildade alkoholen.  
 
Efter fermentationen förvaras vinet på tank eller fat. Vinet dras vanligtvis om var 3:e månad för att bli av med 
fällningar. Vid omdragning (soutirages) av vinet till nytt fat, bränner man svavel i fatet för att säkerställa den 
hygieniska statusen så att inte det sker någon bakteriell infektion eller sekundär fermentering.  
 
Lagras vinet länge på fat vilket görs hos många av de bästa slotten, kommer den totala mängden svaveltillsats att 
vara relativt stor. För att vara på den säkra sidan tillsätts en liten dos svaveldioxid just innan tappningstillfället 
för att minimera återinfektion. 
 
Krav från konsumenter, handel samt exportmarknader och statliga organ har medfört att den totala mängden 
svaveldioxid max får vara 350mg/l. 
 
Specifikt för Sauternesviner är risken att svaveldioxiden binder till bildade karbonylkomponenter i vinet. Det 
hindrar svaveldioxiden från att utöva sin effekt på jästen. För att vara på den säkra sidan överdoseras 
svaveldioxiden därför ibland, av producenter som har mindre ekonomiska marginaler, då dessa inte har råd att 
återkalla produkt eller förlora en skörd/årgång på grund av en andra fermentering på flaska. 
 
10.6 Lagring (Elevage) 
Efter fermentationen lagras vinet på fat eller i tank. Kombinationer av dessa varianter är dock vanligast. 
Lagringstiden ligger normalt mellan 18-24 månader för en standard Sauternes. Ytterligheter finns  inom detta 
område. Ch d´Yquem lagrar sitt vin på ekfat i 42 månader medan exempelvis Ch Gilette lagrar sitt vin på 
ståltank upp till 25 år! 
 
Vinerna dras vanligen om var tredje månad under hela lagringstiden för att bli av med kolloidala partikar och 
orenheter. Efter omdragningarna fylls faten upp igen så att de blir nästan fulla (ouillage) 
De flesta egendomarna klarar sitt vin antingen genom kylfiltrering eller genom tillsats av något klarningsmedel 
(collages). De vanligaste klarningsmedlen för Sauternesviner är bentonite (kolloidal lera, gelatin och äggvita. 
Dessa suspenderas i vinet under omrörning och får verka (sur colle) under c:a 2 veckor. 
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I kombination med ovanstående kan man kylstabilisera vinerna så att man fäller ut kaliumtartrat (vinsten) innan 
tappning på flaska. Då lösligheten för detta salt minskar med sjunkande temperatur, sänks temperaturen kraftigt 
under en kortare period. De vita kristallerna faller då ut och kan filtreras bort. Vissa producenter tar ibland 
genvägar och tar sig ej tillräcklig tid för att fälla ut detta salt. Det fälls då ut i flaskan då den nått konsument 
vilket inte alltid är uppskattat. Kaliumtartrat  skall ej förväxlas med kalciumslemat (se kap 7, om botrytis). 
 
Fördelarna med att lagra på ekfat är att vinet långsamt kan andas genom eken och genomgå en långsam 
oxygenering och en viss oxidation. Eken i sig själv bidrar till en struktur med de flavonider, flavonosider, 
laktoner (estrar) samt flyktiga fenoler som finns i eken. 
Vanligtvis används lätt rostade fat (blonde, legere). De vanligaste syrorna som eken bidrar med är kaffesyra 
(acide caféique), kumminsyra (acide courmarique), stinkörtsyra (acide férykuqye). 
 
 10.7  Blandning (Assemblage) 
Som en del i lagringen av vinet ingår att blanda de olika ingående faten av olika druvor till ett färdigt vin. Detta 
kan ske alltifrån våren och sommaren efter föregående års skörd, till något/några år efter skörden. Detta avgörs 
av typ av vin (kraftigt, lätt) känsla, tycke och smak hos vinmakaren. För de flesta sker blandningen vår/sommar 
efter skörd. Vid skörd har, i många fall, respektive dags skörd av druvor fermenterats var för sig. Detta gäller alla 
ingående druvsorter. Således står man vid slutblandningen med ett antal olika fat av varje enskild druva.  
 
För att erhålla ett typiskt ”grand vin” för egendomen, kommer dessa fat att testas inbördes om de uppfyller alla 
de krav som ställs kvalitetsmässigt. Sauvignon Blanc jäser oftast ut till ett nästan torrt vin med en hög 
alkoholhalt 15-16 %. Detta tas med i beräkning då den skall kombineras med Semillon med en potentiell 
alkoholhalt om 20-25 %. Fat med exempelvis mindre botrytiserade druvor kombineras med fat med en högre 
angreppsgrad. Vissa fat uppfyller inte alls de ställda kvalitetskraven och får ej ingå i ” grand vin”. Dessa kan 
blandas i en annan cuvee och säljas som ett andra vin eller som generisk Sauternes. 
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11. Egendomar/Skördeuttag 
Storleken på de vinproducerande egendomarna skiljer sig mycket åt inom Sauternes. Spannet sträcker sig från ca 
3-110 ha planterad areal. Vissa av de uppgivna arealerna är under nyplantering och kan ej inräknas. De ytmässigt 
största egendomarna är Ch Yquem 103ha, Ch Guiraud 95 ha, Ch Suduiraut 88 ha samt Ch Rieussec 66 ha. I den 
andra änden finns de mindre producenterna men en mycket begränsad producerande vinareal. Till de mest kända 
finns Ch Gilette 4 ha, Ch Sigalas Rabaud 14 ha, Ch Doisy Daene 15 ha samt Ch Raymond Lafon 16 ha. 
 
Det maximala skördeuttaget för Sauternes är satt till 25 hl/ha. Endast ett fåtal av producenterna använder sig av 
denna begränsning. De billiga generiska Sauternesviner ligger vanligtvis kring 25 hl/ha i skördeuttag. Generellt 
ligger de flesta egendomar kring ett skördeuttag på 15-18 hl/ha.  
 
Ett fåtal extremt kvalitetsfokuserade producenter ligger år från år under 12 hl/ha. De mest extrema är Ch 
d´Yquem samt Ch Raymond-Lafon som vanligtvis kommer upp till 8-9 hl/ha. Under vissa besvärliga årgångar 
då man begränsar skörden, och det vin som produceras hänför sig till speciella selektiva ” trie”, kan 
skördeuttaget ligga så lågt som 4 hl/ha. 
 
Variationen i antalet producerade flaskor är också mycket stor. Den största producenten , Ch Bastor-Lamontagne 
har en produktion på ca 10000 lådor, medan den minsta, Ch Gilette ligger på 500 lådor/år. 
 
Antalet vinstockar per hektar (planeringsdensitet) är vanligtvis mellan 6500-7500, men kan sjunka ned till 5000 
på jordar som innehåller mycket lera. 
 

12. Årgångar och lagringspotential 
12.1 Årgångar 
Produktion av Sauternes viner är som nämnts i tidigare kapitel en vansklig sysselsättning. 2-3 gånger per 
decennium genereras bra eller väldigt bra årgångar. Antalet lyckade årgångar har ökat de senaste 20 åren främst 
tack vare bättre vinifikationsteknik, bättre selektering i vingården samt ett ökat kvalitetsfokus i vinmakningen.  
Nedan finns det främsta Sauternes åren under perioden 2003-1800 uppräknade.  
 
2003, 2002, 2001, 1999, 1997,1990, 1989, 1988, 1986, 1983, 1976, 1975, 1970, 19,71  1967, 1962, 1959, 1955, 
1949, 1947, 1945, 1943, 1937, 1929, 1928, 1921, 1906, 1904, 1900, 1896, 1893, 1875, 1874, 1869, 1868, 1865, 
1864, 1861, 1858, 1848, 1847, 1825, 1811 
 
Vissa år är förutsättningarna för att producera ett acceptabelt Sauternesvin dåliga främst pga ogynsam väderlek, 
gråröta eller en kombination av de båda. Nedan finns de sämsta årgångarna uppräknade. Inom denna grupp finns 
en diffrentiering där exempelvis 1993 framstår som det bästa av de sämsta åren. 
 
1993, 1977, 1972, 1968, 1965, 1956, 1954, 1951, 1932, 1930, 1913, 1910, 1909, 1903, 1902 
 
12.2 Lagringspotential 
Lagringspotentialen för Sauternesviner varierar år från år beroende på kvaliteten på årets skörd. För generiska 
Sauternesviner gäller att dessa skall konsumeras relativt snabbt, vanligtvis inom några år från skördetillfället. 
 
För kvalitetsviner gäller att dessa har potential att lagras längre. Ett vin från en erkänt bra egendom kan vid en 
bra årgång med fördel lagras 3-10 år. Vinet antar med tiden en mer mörkgul färg (oxidation, karamellisering) 
och smaken blir mer komplex. Fruktsyran i vinet minskar och fylligheten ökar. 
 
Viner från de verkliga toppegendomarna har ännu större potential för lagring. Vid kvalitetsmässiga toppårgångar 
kan dessa viner vanligen lagras mellan 15-40 år. Ch d´Yquem är ytterligheten bland alla Sauternesproducenter 
avseende lagringspotential. Vid bra årgångar klarar vinet en lagring på 30-50 år. Vid de mest extrema årgångarna 
har vinet en lagringspotential 60-100+ år. I slutändan är det dock upp till konsumenten att avgöra vad som är den 
rätta lagringstiden.
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