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ISO glas – Vad är det? – Varför finns dom inte i svenska handeln? 
 
Först och främst så finns det endast ett ISO glas, nämligen ISO 3591-1977, ett 21.5 cl stort 
tulpanformat glas (se bilden nedan).  Det säljs dock ett flertal glas med samma form men 
med olika storlek (volym).  Obs!, dessa är inte ISO glas!  Det enda man kan säga om 
försäljningsställena, eller marknadsförarna,  av dessa glas är att dom inte har ”koll”… 
 

 
Glaset togs fram för att man skulle han ett bra standardglas vid bedömning och 
karaktärisering av viner.  Glaset togs fram 1974 men fastslogs av International Organization 
for Standardization (ISO) 1977.  Faktum är att även kvaliteten (glastjocklek, glasets 
beståndsdelar, densiteten och brytningsindex) bestäms av standarden. 
 
I standarden ingår faktiskt även en användarrekommendation där man rekommenderar att 
glaset används för 50 mL vätska vilket innebär att glaset fylls precis till den nivån där glaset 
är som bredast.  Man rekommenderar också att glaset efter noggrann tvätt (utan 
rengöringsmedel) sköljs med destillerat vatten innan det torkas med varmluft (fri från 
oljerester).  Vidare så skriver man att glaset bör försköljas med det vin som skall testas.   
 
Hur som helst så blir ISO glasen vanligare och vanligare, och förekommer hos producenter, 
på vinmässor, och säljs i butiker i både Europa och USA.  Skulle nog vilja påstå att det är det 
mest sålda vinglaset i världen.  Lite konstigt då att ett företag som svenska DUKA, som har 
en stor del av den svenska glasförsäljningen, inte har en aning om vad man pratar om när 
man efterfrågar ISO glas.  Jag har själv efterfrågat glasen flera gånger och även skrivit flera 
gånger (senast faktiskt nu i veckan) till DUKA’s inköpsavdelning om just ISO glas.  Vi får se 
vad som händer…   
 
Ref: 
ISO 3591-1977 – Sensory analysis – Apparatus – Wine-tasting glass.   


