
Upptäck nya smaker!
Fastna inte bland favoriterna tipsar Kaj Ströberg  

Tips! Länder på gång 
ENLIGT KAJ görs det aldrig så bra viner som det görs idag
och han har svårt att säga vilket land som är starkast just nu. 
Men TYSKLAND är på stark frammarsch, så även SPANIEN. 

Kaj ströberg

”Vin behöver inte vara svårt!” Det är Kaj Strö-
bergs invändning när undertecknad utbrister 
”jag kan inget om vin”. Kaj Ströberg vill inte 
titulera sig som vinexpert, hellre vinentusiast. 
I kommande nummer av Living vill han in-
spirera er läsare till att upptäcka nya smaker. 

Kaj är av uppfattningen att man kan träna sina 
smaklökar och därmed inte ska vara rädd för 
att prova nytt. 

– Man ska inte fastna för favoriter, utan hela 
tiden söka nya upplevelser.

Och det var sökandet e� er nya upplevelser 
som lockade lärarstudenten Kaj till Landskrona
i slutet av 60-talet.  

– Färjorna gick i solsken och vind mellan 
Tuborg och Landskrona. Och Bois var på väg 
upp i allsvenskan med Sonny Johansson som 
vass spjutspets. Varvet blomstrade. Det fanns 
något attraktivt över staden. Och som växjö-
bo hade jag alltid velat komma nära havet och 
Danmark.

Kaj Ströberg har sedan dess jobbat som lärare 
i staden fram till pensionen. Hans vinintresse 
blommade ut i början på 80-talet. Han beskri-
ver det som en tidsperiod då vinet började
uppnå mer acceptans i svenska samhället. 
Magasinet ”Allt om mat” hade vintips och al-
koholläkaren Johan Liljeberg öppnade upp för 
att vin -inte var precis nyttigt- men inte heller 
skadligt för hälsan. Kaj började med att ha vin-
provningar inom vänkrets och familj.

Men snabbt växte sig vinintresset allt större 
och Kaj läste det mesta han kom över om äm-
net. Han beskriver sig som en ny� ken person 
som alltid gått inför saker till 100 procent. 

–Med andra saker har jag o� a tröttnat, men 
det var något märkligt med vin. Jag tröttnade 
aldrig. Så i stort sett har jag nog sysslat med 
vin i någon form varje dag i mitt liv sedan dess. 

KAJ FÖRKOVRADE SIG i ämnet genom att gå med i 
vinprovarföreningen Munskänkarna. Han har 
varit ordförande i sektionen i Landskrona i 
många år och även hållit i utbildningar på olika
nivåer. Enligt Kaj � nns det en gemensam näm-
nare mellan vinet och undervisning. Det är in-
tresset för människor. 

– Den stora rikedomen är att jag har fått trä� a
så många människor som har gett mig så 
många upplevelser. 

På tal om upplevelser, du arrangerar sedan 
länge både vinprovningar och vinresor? 

– Rena vinprovarresor började jag med i bör-
jan av 2000-talet och de gick till vinländer i
Europa, som Frankrike, Italien och Tyskland. 
Lite senare började jag resa till Sydafrika. Syd-
afrika är ett land som är stort för mig. Jag har 
varit där varje år sedan 2004. Förutom att be-
söka producenter och prova vin, försöker jag 
leta upp högklassiga restauranger – vin och 
mat hör ju ihop! För mig är det även viktigt 
att presentera kultur och historia, både då och 

nutid. Vinet är egentligen bara en liten bit av 
hela resan! 

KAJ VILL INTE SÄGA att Sydafrika är favoritvinlan-
det. Han anser att vin är alltför mångfacetterat 
för att kunna hålla något land eller region som 
favorit. Han vill hålla sitt sinne öppet. Däremot 
är kvalitet något som Kaj omhuldar. 

– För mig är det viktigt hur vinet är fram-
ställt. Jag gillar inte ”make-up-wines”. 

Så kallade ”make-up-wines” är viner som o� a 
är ”lättgillade” och anpassade e� er kundens 
smak. Inte sällan är det producerat på druvor 
av tveksam kvalitet som man sedan förbätt-
rar med konstgjorda smakämnen och andra 
metoder som exempelvis ger mer sötma eller 
ekkaraktär- allt ute� er vad konsumenten e� er-
frågar. 

–Idag � nns det så mycket tillsatser och ma-
nipulation. För mig är det inte äkta viner. För 
mig är ett äkta vin det som har producerats 
med så lite påverkan som möjligt. Från vingård 
till butelj. 

Undertecknad och Kaj hamnar i en längre 
utläggning kring naturviner, ekologiska och 

biodynamiska viner. Sammanfattningsvis kan 
man säga att det � nns ”konventionella viner” 
där odlarna tillsätter bekämpningsmedel för 
att förebygga och komma till bukt med sjukdo-
mar. Detta kan man göra i större eller mindre 
omfattning. En del sätter in åtgärder när det 
behövs och andra följer färdiga behandlings-
program. I organiska odlingar används inte pe-
sticider och konstgjorda gödningsmedel. Bio-
dynamisk odling, beskriver Kaj som en mer � -
loso� sk gren inom organisk odling. Man sätter 
in vinrankan och människan i helhetsperspek-
tiv och arbetar utifrån en viss kalendermetod. 
En längre utläggning överlåter undertecknad 
Kaj att brodera ut i någon av sina kommande 
spalter.  

OAVSETT har Kaj tagit ställning – inga industrivi-
ner i hans vinglas. 

Men hur vet jag som konsument vilka viner 
jag ska välja om jag vill undvika detta?

– Mycket kvalitet går att hämta om man går
upp lite i pris. Men det är ingen garanti. Sy� et 
med min spalt i Living är att lämna information 
om bra vin till ett vettigt pris.  

Du har säkert fått frågan om vilket som är 
ditt favoritvin tusentals gånger, så jag frågar 
istället vilket vin du skulle välja, om du en-
bart � ck dricka ett vin resten av ditt liv? Ett 
rött och ett vitt. 

– Då skulle jag dricka ett vin från Produttori 
di Barbaresco, exempelvis Cru Rio de Sordo. 
Det är fantastiskt gott och från en producent 
i norra Italien som jag verkligen respekterar. 
Druvan är Nebbiolo, som ger smaker man ald-
rig tröttnar på. Det vita kommer från Burgen-
land i Österrike, Weingut Kollwentz Gloria 
Chardonnay. Det är rikt, generöst och elegant 
utan övertoner. Varje gång jag smakar vin från 
Kollwentz tänker jag också på en fantastisk 
producent och dito människor bakom vinerna. 
Vin är o� a mer än bara en dryck.

AVSLUTNINGSVIS undrar undertecknad vad Kaj 
tycker är bäst med Landskrona. Med samma 
passion som han har för vinet, beskriver han 
sin kärlek till staden. 

– Jag har upplevt alla Landskronas faser ge-
nom mitt arbete på skola. Jag har varit nära. 
Vad jag uppskattar med Landskrona är hur 
staden, trots att den o� a blivit motarbetad i 
media, stått upp och visat stolthet och sam-
manhållning på ett sätt som jag respekterar 
och känner mig en del av idag. 

CHARLOTTE ANGEL

”Den stora rikedomen är
att jag har fått träffa så många 
människor som har gett mig 

så många upplevelser”

Lästips! 
Eric Asimov, vinkritiker

i New York Times 

MISSA INTE
Kajs vintips 

i kommande nummer
av Living

LIVING


