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Provbestämmelser Vinodlar- & Vinmakaryrket
2022-04-11
Gesällprovet består av två delar, ett praktiskt och ett teoretiskt prov. För att kunna genomföra
provet måste förkunskapskravet vara godkänt av yrkesnämnden. Förkunskapskravet kan till
exempel styrkas med intyg från utbildning och/eller praktikplatser.
Praktiskt prov
Det praktiska provet innehåller två moment. En kontrollant skall närvara under alla delar av
provet.
Vinterbeskärning av vinstockar.
Momentet skall visa att provtagaren kan vinterbeskära olika typer av vinstockar för att
kvalitativt, kvantitativt och långsiktigt nå hållbara mål. Beskärningen skall vara effektivt och
kunna genomföras till ett marknadsmässigt pris. Här ska provtagaren visa på att han förstår
vinrankas växtlighet och möjlighet. Hen ska förstå och visa behovet av respekträ, hur man
orienterar en sporre, var man lägger ett ankare, när snitt på eller med krona används och hur
många knoppar bör behållas. Provtagaren ska kunna vinterbeskära kordon, enkel och
dubbel guyot.
Vinprovning.
Provtagaren ska kunna särskilja ut ett vin i ett triangeltest med två liknande viner samt visa
prov på förmåga att känna igen några av de vanliga vinfelen: oxidation, svavelväten, flyktiga
syror, brett och kork.
Teoretiskt prov
Det teoretiska provet så ska provtagaren skriftligt och muntligt visa grundläggande men
skicklig kunskap på vinodlar- och vinmakaryrkets alla aspekter skriftligt och muntligt. Årets
alla moment ska likvärdigt i vingård som vinkällare beskrivas.
Validering för vinodlare och vinmakare med längre yrkeserfarenhet.
Vinodlare och vinmakare som har varit verksamma i minst tio år och kan visa prov på gods
av god kvalité samt representation i tex. butiker och restauranger kan ansöka om att validera
gesällprovet (ej mästarbrev*). För att bedömningen skall kunna ske krävs en lista på
representation och en god dokumentation av vinodlarens och vinmakarens produktion där
hen visar prov på hantverksmässig skicklighet. Inlämning av viner sker i samband med att
gesällprovstagning genomförs. Information finns på www.sbov.se Punkterna skickas in
digitalt och sammanställs i PDF-format och sänds till info@sbov.se
Valideringsansökan ska innehålla följande:
1.CV
2. Adress och förslag på olika tidpunkter där yrkesnämnden kan besöka för att ta del av
yrkeslivet, förslagsvis den vingård där hen arbetar och kan visa upp viner och vingård.
*Om Du gör validering av gesällprovet och har för avsikt att ansöka om mästarbrev ber vi dig
uppmärksamma att gesällbrevet/gesällprovet endast är ett av kraven, se bestämmelserna för
Mästarbrev.

