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”Jag är finsmakare på hela  mitt doftuniversum”

Han provade vin som 
åttaåring, och kunde 
urskilja smaker som 
inte ens de vuxna 
klarade av.

I 20-årsåldern 
drack han sin första 
riktiga champagne 
och passionen 
var total. I dag är 
stockholm aren  
Richard Juhlin en 
av världens främsta 
champagne experter 
– och nybliven rid-
dare av den franska 
Hederslegionen.

○○Ute på Lidingö finns det svarta, 
till synes enkla, trähuset. Det är där 
champagneexperten Richard Juh-
lin bor, sedan åtta år tillbaka. Mest 
arbetar han hemifrån, och nu när 
familjen fått ett nytillskott passar 
han på att kombinera arbetet med 
lite kvalitetstid.

–○Jag arbetar någon timme, sedan 
går jag upp några minuter, så att 
han hela tiden får se mig, berättar 
Richard Juhlin.

Han är precis  hemkommen från 
Champagne, en region i nordöstra 
Frankrike. Dit åker han två gånger 
per år när hans företag arrangerar 
resor.

Den här gången var det 14 perso-
ner med på resan, antalet brukar 
ligga mellan 12 och 15. Att det inte 
är fler beror på att en öppnad flaska 
ska räcka till alla.

Richard berättar att det är olika 
människor i olika perioder som föl-
jer med på resorna till Champagne.

–○En period var det amerikaner, 
en bara japaner. I år är det mycket 
svenskar och danskar, säger han. 

Den här gången hann de prova 
över 100 sorters champagne på 
fyra dagar. Enligt Richard brukar 
hans medresenärer dricka ganska 
mycket.

–○Själv spottar jag alltid när jag 
provar, men jag dricker ungefär två 
glas i veckan. Fast när jag är på resa 
dricker jag mer.

Livet som champagneexpert är 
fyllt med resor, föredrag, intervjuer 
–○och såklart champagneprovning-
ar. Ett intresse Richard Juhlin haft 
i snart 25 år.

–○Jag älskar verkligen champag-
ne, det är en total passion, säger 
han lyckligt.

Däremot är det inte  alltid så flådigt 
som det låter, att prova champagne 
dagarna i ända. 

–○Det finns perioder 
under året som jag blir 
riktigt trött på mig själv 
och på champagne. Man 
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Dagens stockholmare. Richard Juhlin

Nyligen lanserade Richard Juhlin ett alkoholfritt 
vin. Inspirationen kom bland annat från en resa till 
Mellanöstern, hans bästa kompis som är nykter 
alkoholist och från hans sambo som var gravid. 
Han har även formgivit ett champagneglas.
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provar så mycket. Det är jobbigt un-
der vissa perioder om det blir för 
mycket. 

Fast Richard har ett knep för det.
–○Jag håller mig borta från cham-

pagnen några dagar, sedan är jag 
sugen igen, säger han.

Egentligen började  intresset för vin 
redan när Richard var åtta år gam-
mal. Då var han med sina föräldrar 
på en resa i tyska Moseldalen. Un-
der en vinprovning fick han lov att 
följa med, och arrangören tyckte 
bestämt att lille Richard också skul-
le vara med på provningen. Och det 
var han.

–○Personen som höll i vinprov-
ningen berättade om vinerna, han 
beskrev det som en filosofi. Han 
beskrev och jag var den enda som 
kände alla smaker. Jag tyckte det 
var glasklart och förstod inte hur 
de andra inte kunde känna. Det var 
ingen annan, ingen av de vuxna, 
som hade fått ihop pusslet. Det gav 
mig självförtroende.

Ungefär där började resan. Re-
san som skulle göra honom till en 
av världens främsta champagne-
experter. När Richard Juhlin gick i 
årskurs åtta var han, som han själv 
beskriver det, i kröka-med-polarna-
stadiet.

–○Men jag tyckte att allt smakade 
hemskt, och jag visste ju att alkohol 
kunde vara gott. Ganska tidigt såg 
jag till att jag hade saker som sma-
kade bra och såg till att drycken var 
kall, säger han.

I 20-årsåldern var han klasskam-

rat med Hannes Holm, i dag regis-
sör, manusförfattare och skådespe-
lare. Tillsammans upptäckte de det 
spanska vinet cava.

–○Det var mousserande och gott, 
och man mådde bra dagen efter, sä-
ger Richard.

Det här var innan det verkligen sa 
klick mellan Richard och den mous-
serande alkoholhaltiga drycken.

Men så kom den dagen.
Han skulle på fest, och de träf-

fades några stycken innan. Någon 
hade med sig en flaska äkta cham-
pagne, som de delade på ute i det 
gröna.

–○Vi blev helt tagna och gick ald-
rig på festen. I stället satt vi och tit-
tade på solnedgången i glaset. Jag 
tänkte: det här är så gott, det kom-
mer jag köpa när jag är vuxen. Det 
var verkligen jättejättegott, säger 
Richard Juhlin.

Innan champagnen övergick från 
intresse till heltidsarbete var Ric-
hard inne på en helt annan karriär. 
Precis som sina föräldrar valde han 
läraryrket, för hans del blev det ut-
bildning på GIH till idrottslärare.

Trots ett starkt intresse visade sig 
kärleken till champagnen vara star-
kare, och framför allt till franska 
regionen Champagne. Dit reste han 
precis efter att han tagit examen 
från GIH, i sällskap av sin dåvaran-
de flickvän och ett annat par.

–○Jag blev helt förälskad i Cham-
pagne. Det har en underbar histo-
rik och är så vackert, säger han.

År 2000, vid millennieskiftet, 
hände det något med svenskarnas 

champagnekonsumtion, berättar 
Richard.

–○Då drack vi mycket champagne. 
Och vi köper bättre, dyrare och fler 
sorter i dag, säger han.

Richard berättar att det fanns 
åtta sorters champagne på System-
bolaget, då hans intresse tog fart. I 
dag finns det 350 olika sorter. En-
ligt honom själv en utveckling som 
skett tack vare honom. I Frankrike 
pratar man till och med om en ”Juh-
lineffekt”.

Nyligen blev han dessutom ut-
nämnd till riddare av den franska 
Hederslegionen, en fransk orden 
instiftad av Napoleon.

I motiveringen blev han bland 
annat jämförd med Carl von Linné, 
eftersom han kartlagt flera tusen 
olika sorter –○fast i Richards fall gäl-
ler det såklart champagne.

–○Motiveringen var något i stil 
med att jag verkat som ambassadör 
för regionen Champagne och att 
jag bidragit till ett ökat intresse för 
champagne, säger han.

Richard berättar att  ett heders-
utnämnande innebär en stärkt po-
sition.

–○Det är massa småsaker jag inte 
testat än. Jag har hört att om man 
går in på en restaurang i Frankrike 
med nålen på sig, ska de direkt fixa 
fram ett bord. Förr innebar dubb-
ningen att de gjorde honnör på ga-
tan, säger han.

Själva ceremonin för utdelningen 
av orden hölls på den franska am-
bassaden i Stockholm, där Richard 

omgavs av familjen och de närmsta 
vännerna. 

Tidigare har han bland annat fått 
priser för sina böcker. Hans första 
bok gavs ut 1995, och tog fem år att 
skriva. De första böckerna handlar 
mest om champagne och provning-
ar av dessa, men hans senaste bok, 
”En doft av champagne”, är lite an-
norlunda. Den är inte bara inriktad 
på champagne, utan doftsinnet 
över lag.

–○Jag var med i en norsk tv-serie, 
”Nesevis”, och då testade vi doftsin-
net på flera olika sätt, säger Richard 
Juhlin.

I programmet  undersökte de 
bland annat hur bra par passar 
ihop med varandra. Enligt Richard 
är just doften av ens partner en väl-
digt viktigt del. Något han har egna 
erfarenheter av.

–○Jag dejtade en kvinna som jag 
nästan trodde jag skulle gifta mig 
med, men vi väntade ett tag med 
att kyssa varandra. När vi väl gjorde 
det försvann allt som jag känt innan 
för att det inte stämde, säger han.

Hans råd till de som dejtar är att 
inte vänta för länge med att dofta 
och smaka på varandra.

–○I djurvärden kommunicerar 
85 procent av arterna med hjälp av 
doft, i vår värld är det 90 procent 
syn och hörsel. Det är en större dis-
tans i vår kultur som gör att vi tar 
avstånd, och så kanske man väntar 
med att kyssa varandra.

Det här med doft och smak är 
däremot något som går att öva upp, 
enligt doftexperten.

–○Man ska tänka: nu doftar jag, 
nu smakar jag. Var man än befinner 
sig så kan man stanna upp i doften, 
ungefär tre minuter per dag. Det 
handlar om att lära sig känna små 
fina nyanser. Stanna upp, kolla och 
dofta.

Richard Juhlins mamma  pratade 
mycket om dofter, så själva doft-
språket är något han har med sig 
hemifrån. Att prata dofter och sma-
ker är även något han gör med sina 
barn hela tiden.

–○Jag har gjort lite lekar, men inte 
tränat dem. Vi pratar om det som 
finns i vardagen. Det går inte en 
middag utan att någon av oss kom-
menterar hur det doftar eller sma-
kar.

Men det bästa och allra mest in-
spirerande för att öva upp doft- och 
smaksinnet är enligt Richard att 
prova vin.

–○Man tränar minnescentra och 
doftcentra tillsammans. Doften är 
det som är viktigast, medan smaken 
är en förlängning av doftsinnet. 

Själv känner han igen många tu-
sen dofter.

–○Jag är finsmakare på hela mitt 
doftuniversum.

Att vara finsmakare är dels en 
medfödd talang, dels något han har 
tränat sedan barnsben. Och övning-
en har gjort det lättare för honom 
att sortera bland dofter.

–○Det är få jag känner som inte 
är njutare. Det handlar om enkla 
reflektioner, att stanna upp. Då blir 
njutningen större.

Richard Juhlin. Riddare av franska Hederslegionen. 

Tre experttips för hur du 
bäst provar champagne

1  Ha rätt glas. Det ska vara smalt 
upptill och lite bredare nertill, 

och högt.

2  Fastna inte vid en sorts cham-
pagne. Växla mellan olika sorter. 

Priset stämmer ofta ganska bra och 
måste ligga där det smakar.

3  Och allra viktigast: ge det någon 
minuts koncentration. Ta en stor 

klunk och andas genom champag-
nen, låt vinet tala. Försök sätta ord 
på det du känner.

För att få bästa  
champagneupplevelsen

○○Ta den direkt från kylen, då lig-
ger champagnens temperatur på 
omkring 6–7 grader. 

○○När drycken är upphälld i glaset 
hamnar temperaturen på cirka 8–10 
grader. 

○○Det är bra att ställa ner den öpp-
nade flaskan i en ishink, speciellt om 
du sitter ute.

○○Häll på lite men ofta, så att den 
inte blir helt avslagen och ljummen.

Så vet du om du är en  
supersmakare

○○ Individer upplever smak på olika 
sätt, det är dels genetisk, dels miljö-
påverkat.

○○Ungefär 25 procent av befolk-
ningen är ”supersmakare”, 50 
procent ”smakare” och 25 procent 
”icke-smakare”.

○○Det är fler kvinnor än män som är 
”smakare”.

○○Afrikaner och asiater är ”smakare” 
i högre utsträckning än européer.

○○Professionella kockar är oftare 
”supersmakare”, i högre utsträck-

ning än övriga befolkningen.
○○”Supersmakare” får en mer inten-

siv upplevelse av bland annat salt, 
syra och chilipeppar. Även krämig-
heten i fett upplever de starkare än 
andra människor.
Källa:  dn.se

Läs mer om supersmakare på 
DN.se:  

http://www.dn.se/nyheter/veten-
skap/alla-tungor-har-olika-smak/

Champagneexpert.

Namn:  Richard Juhlin.
Ålder:  51 år.
Familj:  Sambon 
Ragnhild och fyra 
barn, en dotter på 
18 år och tre söner: 
14, 9 respektive 1 år 
gamla.
Gör:  Är champagne- 
och doftexpert. 
Driver bland annat Richard Juhlin 
Champagne Club och olika cham-
pagnebarer.
Aktuell:  Med boken ”En doft av 
champagne: 8000 provade och be-
tygsatta champagner ” och nyligen 
utnämnd till riddare av den franska 
Hederslegionen. 

Richard Juhlin om  
champagne i Stockholm
”Det har aldrig smakat särskilt 
bra i en bar. Men du kan dricka 
bra champagne på alla bra krogar 
i Stockholm, och förstås på min 
champagne bar. Eller så dricker 
man champagnen med dem man 
gillar, hemma under en middag utan 
starka smaker och så skippar man 
dessert.”

Dagens stockholmare. Richard Juhlin

Fakta. 

Richard 
Juhlin

I huvudet just nu
30 % njutande av vårens skift
ningar.
10 % njuta av alla framgångar.
20 % se fram emot sommar
semestern till Italien.
10 % träning.
20 % FotbollsVM.
10 % Intensivt provande av alla 
champagner som har kommit.


