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WSET Järjestelmällisen Maistelun (Taso 2)®
ULKONÄKÖ
Kirkkaus

kirkas – samea

Voimakkuus

vaalea – keskisyvä – syvä

Väri

sitruunankeltainen – kullankeltainen – meripihkanvärinen
vaaleanpunainen – lohenpunainen – oranssi
purppura – rubiini – granaatti – kellertävänruskea

valkoviini
roseeviini
punaviini

TUOKSU
Kunto

puhdas – epäpuhdas

Intensiteetti

heikko – kohtalainen – voimakas

Aromien luonne

esim. hedelmäinen – kukkainen – mausteinen – kasviperäinen – tamminen
– muuta

MAKU
Makeus

kuiva – kuivahko – puolikuiva – puolimakea – makea

Hapokkuus

vähäinen – kohtalainen – runsas

Tanniinit

vähän – kohtalaisesti – runsaasti

Täyteläisyys

kevyt – keskitäyteläinen – täyteläinen

Flavorien luonne

esim. hedelmäinen – kukkainen – mausteinen – kasviperäinen – tamminen
– muuta

Pituus

lyhyt – kohtalainen – pitkä

PÄÄTELMÄT
Laatu

kehno – hyväksyttävä – hyvä – oikein hyvä – erinomainen
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WSET Taso 2 viinisanasto®
WSET taso 2 järjestelmällisen maistelun tueksi®
AROMIEN JA MAKUJEN LUONNEHDINTOJA
HEDELMÄISET / KUKKAISET

Löytyykö jonkin tietyn hedelmän tai kukan tuoksu? Tuore vai keitetty hedelmä? Kypsä vai raaka hedelmä?

Kukat

parfyymi, ruusu, orvokki

Vihreät hedelmät

vihreä omena, punainen omena, karviaismarjat, päärynä, viinirypäle

Sitrushedelmät

greippi, sitruuna, limetti (mehu vai kuori?)

Kivelliset hedelmät

persikka, aprikoosi, nektariini

Trooppiset hedelmät banaani, litsiluumu, mango, meloni, passionhedelmä, ananas
Punaiset marjat

punaherukka, karpalo, vadelma, mansikka, punainen kirsikka, luumu

Tummat marjat

mustaherukka, karhunvatukka, mustikka, tumma kirsikka

Kuivatut hedelmät

viikuna, tumma luumu, rusina, sulttaanirusina, kirsch, hilloisuus, keitetty,
kypsennetty, haudutetut hedelmät, säilötyt hedelmät

MAUSTEET / KASVIT
Raakuus

vihreä paprika, ruoho, valkopippuri, virheät lehdet, tomaatti, peruna

Kasvimaisuus

ruoho, parsa, mustaherukan lehti

Yrtit

eukalyptus, minttu, lääkemäisyys, laventeli, fenkoli, tilli

Vihannekset

kaali, herneet, pavut, mustat oliivit, vihreät oliivit

Makeat mausteet

kaneli, neilikka, inkivääri, muskotti, vanilja

Voimakkat mausteet

musta- / valkopippuri, lakritsi, katajanmarja

TAMMI / MUUT
Yksinkertaisuus/neutraalius

yksinkertainen, neutraali, huomaamaton

Autolyyttinen

hiiva, keksi, leipä, paahtoleipä, leivos, hiivasakka

Meijerituote

voi, juusto, kerma, jogurtti

Tammi

vanilja, paahteisuus, setri, hiiltynyt puu, savu, pihka

Pähkinät / pavut

manteli, kookos, hasselpähkinä, saksanpähkinä, suklaa, kahvi

Eläimellinen

nahka, liha, tallintausta

Kypsyys

kasvillisuus, sienet, kuiva heinä, märät lehdet, metsän aluskasvillisuus, riista,
mausteisuus, tupakka, setri, hunaja, vilja

Mineraali

maa, petroli, kumi, terva, kivet/teräs, märkä villa
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