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Af Søren Frank
//sof@berlingske.dk
Foto: Niels Ahlmann Olesen

Boblekrigen

D et hele startede med The Paris Tasting i 1976 – senere 
dokumenteret i filmen »Bottle Shock«: En blind-
smagning med adskillige prominente smagere som 
deltagere, hvor de nye vine fra Californien fejede de 

kostbare klassikere fra Bordeaux og Bourgogne af banen og ef-
terlod hele den gamle vinverden i chok. 

Siden er der nærmest gået inflation i denne form for blind-
smagninger, hvor underdog-vinland stiller op mod den store 
hvide overmagt. Og stort set altid viser det sig, at der er nogle af 
deltagerne i panelet, som ikke kan smage forskel på æbler eller 
pærer (eller også holder de virkelig af oversøiske vine!) således at 
underhunden kommer ind på lystavlen blandt de mange gange 
dyrere europæiske aristokrater. Glimrende markedsføring for 
opkomlingen – det siger sig selv.

Siden 1976 har verden således set The Berlin Tasting – hvor 
det chilenske vinhus Errazuriz stillede op mod op de hundedyre 
cabernetbaserede supertoscanere og de endnu dyrere 1. cru fra 
Bordeaux. Og så The Berlin Tasting in Copenhagen, hvor spøgen 
blev gentaget på dansk jord. Vi har smagt Pinot Noir fra den ny 
verden med Bourgogne og syrah fra Chile mod Rhône.   

Stort set altid med det resultat, at de oversøiske vine for mit 
vedkommende har generelt har været nemme at pege ud, og de 
er endt nederst i klassementet. For den samlede jury har billedet 
som sagt været mere broget, med et par af de oversøiske i top-
pen.

Et ikke uvæsentligt element ved disse smagninger er det, man 
kunne kalde husar-effekten. At smagerne bliver trukket til huse 
ved udsigten til få lov at smage store, sjældne og dyre vine, som 
man kun sjældent kommer i nærheden af.  Mest ekstremt husker 
jeg, hvordan vi for nogle år siden blev inviteret til at smage pinot 
noir fra Cono Sur i Chile i skøn, blind blanding med hele 2002-
årgangen fra Domaine de la Romanée Conti – dog fraset selve La 
Romanée Conti – klodens dyreste vin.    

Denne gang er det så det italienske Spumantehus Ferrari, som 
stiller op til øretæver mod de klassiske franske champagner. Ud-
over at Ferrari i sin tid var René Difs yndlingsmærke i bobler, 

fordi han gerne ville forenkle tilværelsen ved at køre og drikke 
det samme (forhåbentlig ikke på én gang), kan vi sige om Ferrari, 
at huset befinder sig i Trento i Norditalien, og at vinene er lavet 
efter metodo classico – altså champagnemetoden med anden-
gæring på flaske. Sammen med de førende huse fra Franciacor-
ta-distriktet, som Ca’ del Bosco og Bellavista, udgør Ferrari den 
italienske bobleelite, der som en af de få i verden er i stand til at 
rivalisere mod champagne.

ALLEREDE I FØRSTE HEAT,  som dækker blanc des blancs-kate-
gorien – altså boblevine lavet udelukkende på hvide druer – viser 
det sig at være mindre nemt at skille spumanterne ud fra cham-
pagnerne. Først og fremmest bemærker jeg mig dog, at niveauet 
generelt er lavere, end jeg havde forventet. Noget af det største, 
man finder inden for blanc des blancs er f.eks. Salon, Krugs Clos 
de Mesnil og  Jacques Selosse, men dem synes jeg ikke, at jeg gen-
kender i feltet. Så enten har jeg en meget dårlig dag, eller også kø-
rer vi rundt i fladlandet. 

    En vin stikker lidt højere op end de andre. Duval-Leroys årgang 
1999, som uomtvisteligt er rigtig champagne med sin gode dybe 
næse med brød, petroleum, let oxidative toner og god længde i 
munden. Ferrari stiller med to vine, Perlé i henholdsvis 04 og 
05. I begge tilfælde noterer jeg mig, at der med relativt ung grøn 
frugt og sprød kort mund, kunne være tale om både spumante 
og champagne. 04’eren har lidt mere udvikling på – autolyse, 
som man kalder de særlige toastede noter, der opstår som følge 
af kontakten mellem vinen og gæringsresterne på flasken – så 
den kravler op på en tredjeplads både hos mig og den samlede 
gruppe.      

Andet heat er helliget rosé, og her falder jeg helt i vandet. Den 
vin, som jeg er overbevist om må være spumante, fordi den er 
hysterisk skrig-pink og smager latterligt syntetisk af børnefød-
selsdag, viser sig at være en champagne, nemlig Ruinart. Og til 
gengæld er min vinder faktisk en Ferrari Perlé 2005 med en me-
get åben og udviklet pinot-næse med leverpostej, jord og autoly-
se. Den deler dog førstepladsen med den lyst laksefarvede Deutz, 

 
Vin. Det italienske spumantehus Ferrari udfordrede den klassiske 
franske champagne i en blindsmagning. MS overværede slagets 
dramatiske gang. 
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nye restaurant har udsigt til Øresund, og det nye 
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som med sin cremede vanillefrugt og gode fasthed og længde  er 
lidt af en trussevin – uomtvisteligt champagne. 

Tredje og sidste runde er forbeholdt det tunge skyts, prestige 
cuvéerne. En vin skiller sig straks ud som værende klar cham-
pagne og feltets bedste, 1999 Cuvée Wilhelm Deutz, som er åben 
og udviklet med gammeldags kolonialforretning (kaffe er end-
nu en af de ristede autolyse-noter) med ferskenfrugt i næsen og 
jord i eftersmagen. 

Men så venter endnu et chok! På de to næste pladser følger to 
vine, som begge minder mig meget om Dom Pérignon i en rela-
tivt reduktiv stil med masser af kolonialbutik i næsen. 

»Hvilken kaffe byder du uventede gæster?« skriver jeg i min 
smagenote på den af de to, som jeg rater højest og tipper som DP 
– men det viser sig at være Ferraris top Cuvée Giulio Ferrari. Helt 
sikkert en vin, som jeg fra tidligere møder husker som en god 
drik, men at den skulle slå Dumme Peter i en tete-a-tete, havde 
den gamle chauvinist ikke lige set komme. 

Ruinart indtager i øvrigt endnu en gang fjerde –og sidsteplad-
sen med 98 Dom Ruinart, og står dermed som hus betragtet som 
dagens store skuffelse. 

DA ALLE JURYSTEMMER  er gjort op, viser der sig at være cham-
pagne-vindere i samtlige kategorier, med to tredjepladser og 
en delt andenplads til Ferrari. Der er dem i forsamlingen, som 
udlægger dette som et nederlag for det italienske spumantehus. 
Personligt opfatter jeg dog smagningen som det modsatte. Ikke 
mindst fordi jeg med en delt første – og en andenplads til Ferrari 
for en gangs skyld har vist mig mere venlig over for den »frem-
mede« udfordrer af den franske klassicisme end resten af jury-
en. Så jo, et top spumantehus som Ferrari kan godt udfordre de 
autoriserede franske bobler, i hvert fald så længe der er tale om 
middle-of-the-road storhus-Champagne.  B

 
Ferrari forhandles af HJ Hansen, Vinspecialisten og  Magasins 
Mad & Vin

JURYENS DOM
 
Blanc des blancs
1      1999: Duval-Leroy 18
2      Ruinart: 14
3      2004: Perlé, Ferrari 10 
4      2004: Deutz  8
5      2005: Perlé  4
 
Rosé
1      Deutz:  24
2      Veuve Cliquot: 13
3      Ferrari Perlé: 12
4      Ruinart 5 
 
Prestige 
1      1999: Wilhelm Deutz  20
2      2000: Giulio Ferrari  12
3      1998: Dom Ruinart 12
4      2002: Dom Pérignon 10

 
SØREN FRANKS DOM 
 
Blanc des blancs
1      1999: Duval-Leroy  91
2      Ruinart: 88 
3      2004: Perlé, Ferrari 87 
4      2005: Perlé , Ferrari 86 
5      2004: Deutz  85
 
Rosé
1      Ferrari Perlé:  91
2      Deutz:  91 
3      Veuve Clicqout: 88
4      Ruinart: 81  
 
Prestige 
1      1999: Wilhelm Deutz  93
5      2000: Giulio Ferrari  91
6      2002: Dom Pérignon  90
7      1998: Dom Ruinart 88

(hver deltager gav tre 
points til nr. ét. To til nr. 
to og ét point til nr. tre 
i hver heat)

(Søren Frank gav 
mellem 50-100 
points i hver heat)

 Ø
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Af Søren Frank 
// sof@berlingske.dk
Foto: Martin Sylvest Andersen og Marketsquare

Indtil for få år siden måtte Jura-importørerne herhjemme 
selv drikke deres vin. Selv navne som Overnoy, der i dag er 
reserveret af restauranter som Noma, Geranium og Sølle-
rød Kro, allerede når vinen ankommer, flyttede sig slet ikke 

for bare fem år siden. Regionen, som ligger i det østligste Frank-
rig mellem Bourgogne og Schweiz, er da også relativt obskur. I 
dag er kun ca. 1.600 hektar beplantet med vin, mens der i stor-
hedstiden i begyndelsen af 1800-tallet var hele 20.000 hektar 
med vinmarker. 

Stilen er også ganske særpræget. Man er næsten nødt til at 
have smagt distriktets specialitet, vin jaune, for rigtigt at forstå 
området. Vin jaune – den gule vin – skal lagres i hele år på fade, 
som ikke må toppes op. Ligesom i Sherry-distriktet danner der 
sig et tyndt lag gærceller, i Jerez kaldet flor, her voile, som beskyt-
ter vinen mod oxidation. Herefter tappes vinen på små 62 cen-
tiliters flasker, efter sigende fordi det er denne mængde, som er 
tilbage, når man starter med en liter. Kommer vinen fra en særlig 
underzone må den kalde sig Château-Chalon.

Selv om vin jaune ikke som sherry er forstærket med spiritus, 
minder udtrykket i den grad om fino og manzanilla-sherry med 
mandler i næsen og nærmest salt-eftersmag – måske endda end-
nu mere intens og nøddeagtig.

Vin jaune laves dog i meget små mængder, den største del af 
produktionen udgøres af »almindelig« ikke-oxideret hvidvin, 
hvor fadene toppes helt op, hvorfor der ikke dannes flor/voile.          

Når jeg har sat almindelig i anførselstegn, skyldes det, at den 
hvide jura langtfra smager som en almindelig hvidvin. Selv char-
donnay, som også her er den mest plantede drue, giver vine med 
et karakteristisk strejf af hø og sensommereng i næsen, tæt tør-
ret frugt og glimrende syre. 

Den kalkholdige jord sikrer en markant mineralitet, og så 

har de fleste af vinene også et lille, oxidativt snert af nødder og 
mandler og salt i eftersmagen.

Udtrykkes forstærkes, når det er den traditionelle lokale drue, 
savagnin, som spiller førsteviolin (blandinger af chardonnay og 
savagnin optræder ofte). Udover at være den obligatoriske drue 
til vin jaune, laves der også almindelige hvidvine på savagnin, 
som er endnu mere nøddede og tørrede i frugten end chardon-
nay’erne med en fantastisk syre. Sen høst og relativt lave udbyt-
ter på 20 hl per hektar eller mindre er normalen. Og nævnes skal 
det også, at man i Jura fremstiller Frankrigs efter min mening 
bedste crémant. 

OG HVAD SPISER MAN SÅ  til disse (stille) hvidvine, som i bund 
og grund er ganske nye på de danske borde? Det allierede jeg mig 
med Søllerød Kro for at finde ud af.

Det stod hurtigt klart, at vinene, som er i spil i denne test, ge-
nerelt er for kraftige til lette, lyse og læskende sommerretter. 
Der skal mere substans i maden. Retter med rodfrugter viste sig 
at være et godt match, f.eks. stegt pighvar med rødbeder eller en 
gang dehydrerede jordskokker, som vor mor (ikke) lavede dem. 
Mindre overraskende var det måske, at en stor morkel farseret 
med kyllingekød fungerede perfekt – kylling fra Bresse, som lig-
ger få kilometer fra Jura, med morkler er netop en af distriktets 
mest traditionelle ledsagere til den lokale vin.   

Bedst var det, da krofatter Jan Restorff vred armen om på sin 
nye køkkenchef, Christian Ebbe, og fik denne til at fremstille en 
ret af konfiterede kyllingehjerter, brødcroutoner, løg, kantarel-
ler og svampebouillon legeret med lidt smør og fløde. Jura har 
det godt med indmad, fjerkræ, svampe og cremet sauce. Men al-
lermest i sit es er vinen nu med faste oste à la den lokale comté 
– et mere oplagt match skal man lede meget længe efter. Faktisk 
bestiller jeg altid fluks en gang ost, når jeg ser muligheden for at 
få skænket et glas jura på en restaurant.  B                      

Læs i næste uge om de røde vine fra Jura 

Hvorfor læse jura, når 
man kan drikke den? 
Tidens hippeste vin kommer fra det franske Jura-distrikt, hvor små 
naturproducenter laver hvidvin, som passer perfekt til efterårets mad.   
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Domaine de l’Octavin
2009 Chardonnay Le Mailloche, 
Arbois (196 kr. Krone Vin/pt udsolgt) 

 JURA-PRODUCENTER
VI GIVER FRA 50-100 POINT 

Dette nu biodynamisk certificerede domaine blev dannet i 2005 under 

navnet Opus Vinum, men måtte efter sagsanlæg fra Opus One i Napa Valley 

skifte navn til Octavin et par år senere. Stilen forekommer relativt straight i 

denne sammenhæng med mineralitet, citrus, let stødt pærefrugt og god syre.    

Domaine des Cavarodes
2008 Chardonnay Guille-Bouton, Arbois  
(200 kr. Krone Vin) 

Etienne Thiébaud er en ung vinbonde i tyverne med stort rastahår, som arbejder 

med 4,5 hektar, der i 2012 vil være certificeret biodynamisk. På trods af, at 2007 

var første årgang er Thiébaud i mine øjne allerede en af de bedste. Jeg har været 

helt pjattet med 08 savagnin pressé, som dog er lidt reduktiv lige nu. Chardonnay 

Guille-Bouton er derimod i absolut topform med klassiske jurakvaliteter i form af 

tørret ferskenfrugt, bivoks, et strejf oxidation i form af mandler og nødder samt 

salt i finish og så en helt formidabel intens syre. Den almindelige chardonnay (150 

kr./udsolgt pt) er også glimrende om end en tand mindre kompleks og koncentre-

ret. Og så laver Thiebaud også en forrygende cremant (144 kr.)    

Domaine de la Cibellyne
2007 Chardonnay, Côtes du Jura 
(Krone vin, udsolgt) 

Benoit Royer, som fik foden under eget bord i 2004, arbejder med enkelte 

hektar og meget små mængder. Som etiketten indikerer, pløjes her med 

hest. 07 chardonnay er forbløffende anderledes i forhold til resten af feltet. 

Med friske florale toner, udpræget mineraltet og en slank krop med strin-

gent syre ligner den næsten mere en chablis. 2010 chardonnay/savagnin er 

til gengæld oxideret og sherryagtig med salte noter af flor. 

Stephane Tissot
2007 Chardonnay Le Mailloche, Arbois
(210 kr. Rosforth & Rosforth)    

2003 Vin Jaune (420 kr. Rosforth & Rosforth)    

Biodynamikeren Tissot, som efterhånden har været en del år på det danske 

marked, er I denne sammenhæng en lidt større producent. Umiddelbart har 

jeg ikke tidligere mødt Tissot så vild som her. Vinen er næsten orange med 

heftige noter af vildgær. Normalt laver han ellers sine vine i en burgundisk 

stil a la puligny montrachet. 2003 vin jaune er præget af brune, dybe noter af 

puddersukker og nødder. I munden er der god længde, koncentration og syre. 

Pierre Overnoy
2008 Chardonnay, Pupillin (Pétillant, udsolgt)   

Pierre Overnoy, som nu er gået på pension og har overladt det daglige 

arbejde til sin nevø, er lidt af en grand old mand inden for naturvin i Jura. 

På trods af lav svovl er dette en umådelig stram vin og citrusmineralsk vin 

med en supersprød vibrerende syre. Her er også klassiske juratoner i form af 

sensommereng, hø og kamille, samt let stødte æbler, pærer og let tørret frugt 

og et strejf af sherry i eftersmagen.       

Les Dolomies
2009 Chardonnay Les Combes
(196 kr. Krone Vin, udsolgt)   

Endnu et meget lille og meget nyt bio-domaine, placeret i den sydlige del 

af distriktet. Første årgang var 2008 og certificering forventes i år. 09 char-

donnay er meget frisk i stilen med meget behersket oxidation. Frugten er 

en anelse tørret med næsten slivovich-agtige toner af gule stenfrugter. På 

én gang rund og forfriskende syrlig.
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Rijckaer
2006 Savagnin Les Sarres, Côtes du Jura 
(139,75 kr. Bichel vine )   

Rijckaert er en négociant med belgisk baggrund, som opererer i Mâconnais i det syd-

lige Bourgogne og i stigende grad har kastet sig over jura.  Hans stil er en anelse tung 

og flommet i forhold til de andre i feltet. Frugten er lidt kluntet med tørret abrikos, 

fersken og rosiner samt bivoks, men syren er god og frisk.

Berthet-Bondet
2008 Savagnin Naturé, Côtes du Jura (155 kr.)  

2007 Tradition, Côtes du Jura (175 kr.)  

2004 Vin jaune, Château-Chalon (385 kr.) 

1998 Vin jaune, Château-Chalon (525 kr.)  
(Alle fra Jersild vin)

Der er kæmpe forskel på de to første vine. Naturé, som er lavet på almindelig 

vis, ligner næsten en chablis – ung og frisk med blomster, stikkelsbær og mine-

ralitet, men slet ingen oxidation. Tradition derimod har lagret to år sous voile 

– som en fino sherry, og smager i den grad herefter. Knasende tør som den er 

med mandler og nødder, minder den meget om en lille vin jaune. 1998 Château-

Chalon er intet mindre end en smuk vin, dyb og kompleks i næsen med mandler, 

nødder og tørret og dejligt lang i munden. Væsentligt dybere end den ligeledes 

salte og mineralsk 04’er, som også byder på et strejf af urin i næsen.       

Domaine de la Tournelle
2008 Fleur de  Savagnin (175 kr. Pétillant)   

Dette biodynamiske domaine kører en relativt nem, rund stil uden at 

gå på kompromis med jura-kvaliteterne: Her hø og eng, tørret frugt og 

supersyre i Fleur de  Savagnin, som er lavet på almindelig vis på brugte 

228 liter egefade. Savagnin de voile er imidlertid lagret under flor og 

ligner i den grad manzanilla med masser af acetaldehyd (neglelakfjerner) 

i næsen.    

Philippe Bornard
2006 Savagnin Les Chassagnes, 
Côtes du Jura (200 kr. Krone Vin)  

Efter at have arbejdet på det lokale kooperativ i Pupillin i 27 år valgte 

fritidsrockmusikeren Philippe Bornard at gå solo, inspireret af Pierre 

Overnoy. I 2012 forventes de ca. seks hektar at være biodynamisk 

certificeret. Les Chassagnes er flot og mineralsk med jord og tørret frugt 

i næsen.  Her er også et lille strejf af sherry og vildgær eftersom Bornard 

arbejder med minimale svovldoser. En anelse mere rig og bøffet end 

hovedparten af feltet. 

Jean-Francois Ganevat
2008 Savagnin Marnes Bleues 
(300 kr. Pétillant, udsolgt)  

Man mærker, at Ganevat har arbejdet i Bourgogne, for hans vine er klart 

præget af barriques. Marnes Bleues kunne med sin fine mineralitet og 

syre godt ligne puligny-montrachet, dog med væsentligt mere rig og 

tørret frugt. Cuvée Oregane (225 kr.), som er en blanding af savagnin og 

chardonnay, kunne med sin konfiterede ananasfrugt næsten ligne en 

chassagne-montrachet.
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Det er muligt at blive skrevet op til flere af de vine, som 
pt. er udsolgt. Ellers kan man drikke dem på restauranter 
som Noma, Geranium, Søllerød Kro, Formel B, Mêlée, 
Relæ, Kødbyens Fiskebar, Malling & Schmidt m. fl.  

KØB VINENE HOS:
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Det røde 
jurastudium

Hvis man hører til dem, som synes, at rød bourgogne 
er tynd og pjasket vin og foretrækker en amarone el-
ler en zinfandel på 16 procent, er der ingen grund til 
at spilde tid på den røde jura. Vinene ligner nemlig 

næsten-nabodistriktet Bourgogne, men er oftest endnu lettere 
og mere lyse med en indbygget læskende kølighed og syre.  

Bourgognedruen pinot noir gør sig da også godt i Jura og spre-
der sig mere og mere. Stilen er ofte ganske elegant og burgundisk, 
suppleret med et indslag af peber og krydderurter, som man re-
lativt sjældent finder i Bourgogne. I den følgende test har jeg dog 
hovedsagelig holdt mig til de lokale specialiteter, poulsard og 
trousseau.

Poulsard, som også jævnligt kaldes plousard, er den af de to, 
som ligner pinot mest, blot er dens farvepigment endnu mere 
svagt, og flere af vinene er næsten roséagtig orange i farven. Det 
er afgjort vine, som med fint definerede lyse bær i næsen snarere 
kører på femininitet og finesse end power og tyngde.    

Trousseau er noget mere speciel og sjælden. Vinen har sta-

dig et bærret burgundisk præg, men farven er dybere og bær-
rene er suppleret med en udpræget aromatisk krydret tone, ikke 
sjældent sekunderet af et markant indslag af stald. I munden 
har vinen en tand mere syre og kant end poulsard, hvilket gør 
den interessant i visse gastronomiske sammenhænge. F.eks. 
er trousseu perfekt til fede, kolde spiser som rillettes og paté, 
endnu bedre end poulsard, som nu heller ikke er helt dum i den 
sammenhæng. 

Et lille studie i den røde juras sammenhæng med mad på Søl-
lerød Kro, viste generelt, at begge druer har det rigtig fint med 
fjerkræ, indmad og jordsmag. Således sad en servering af stegt 
foie gras og saltbagt rødbede lige i skabet til samtlige vine. Gene-
relt var vinene også gode til svampe, ikke mindst poulsard, som i 
det hele taget ligger lidt tættere end trousseau på pinot fra Bour-
gogne i sin gastronomiske profil. Poulsard fra Overnoy funge-
rede f.eks. godt til duehjerter med selleri og cremet svampesauce 
samt til stegt pighvar med svampe. B         

Vin. Lette, elegante og særprægede rødvine i burgundisk stil. MS 
fortsætter i denne uge smagningen af vine fra det obskure Jura.    

JURAPRODUCENTER

2007 Poulsard, Arbois Pupil-
lin (250 kr. Pétillant, udsolgt)  

Herlig usvovlet poulsardbaseret 

saft fra Juras gamle naturguru. 

Uklar og lys, nærmest orange i 

glasset men med masser af bur-

gundiske skovbær i næsen, der er 

krydret med peber. Let, elegant og 

blød i munden – en rigtig femi-vin! 

2009 Pinot Noir, Cuvée Julien, 
Côtes de Jura (225 kr. Pétillant, 
udsolgt) 

Man mærker klart Ganevats fortid 

i Bourgogne. Her er klare, elegante 

burgundiske pinot-toner af kirsebær, 

lakrids og barrique. Vinen er dog en 

tand mere let og urtekrydret end nor-

malt for bourgogne og med et indslag 

af stald. 

Af Søren Frank // sof@berlingske.dk     Foto: Marketsquare

VI GIVER FRA 50-100 POINT

point

90

point

93,5

Pierre OvernoyJean-Francois Ganevat
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Philippe Bornard

2008 Trousseau, Le Gar-
de Corps, Arbois Pupillin  
(195 kr. Krone Vin) 

Relativt mørkt og maskulint 

udtryk fra fritidsrockmusike-

ren Philippe Bornard, som til 

næste år er certificeret bio-

dynamiker. Her er friske bær, 

men også lakrids og cedertræ. 

Relativ streng i munden. 

Ø
point

91
point

89
point

89

Domaine de la 

2010 Arbois, Les 
Orobanches (225 kr. 
Krone vin)  

Blanding af poulsard og 

trousseau med mørke toner. 

Man mærker trousseau’s 

krydrede toner af urter og 

peber og det lidt strammere 

bid af syre og tannin. 

Domaine de

2009 Trousseau, Les 
Corvées, Arbois 
(200 kr. Krone Vin) 

Der er lyse burgundiske bærto-

ner i næsen på denne biody-

namisk certificerede vin. Men 

også trousseaus karakteristisk 

krydrede, parfumerede aroma, 

her med bl.a. tandpasta, bly-

ant og et skud stald. Saftig 

og meget drikbar. 

l’Octavin Cibellyne

SPA & NÖJE

Et stort smil er den bedste vej til skønhed!
Bestil vores Spa & Nöje miniferie – og få totalt velvære! Ophold i dobbeltværelse 
med stor morgenbuffet, syv kilometer strandpromenade, 3-retters menu, vinsmag-
ning e.l.*, Sveriges største kunstudstilling af fotokunst i verdensklasse, ubegrænset 
fi tness-træning og ren nydelse i The Spa. Fri entré til natklubben. Og et stort 
smil med hjem!

Hele miniferien fra 1.545,- SEK per person  
Bestil på +46 35 30505 eller bokning@tylosand.se  
* Se alle datoer for vinsmagning o.l. på www.tylosand.se.  ** Brigitte Bardot med cigar af Terry O´Neill

NYHED:
VINOTERAPI!
Druer er den rene eliksir for 
kroppens ydre. 50 minutters 
skøn anti-age behandling
fra top til tå.

Bestil på www.tylosand.se
**
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Ø
point

87

point

91

Domaine de la 

2006 Ploussard de 
Monteillar, Arbois  
(125 kr.  Pétillant) 87point
2009 Trousseau de 
Corvées, Arbois (195 kr. 
Pétillant) 90 point

Ploussard 06 er ganske lys, 

nærmest granatrød. I næsen, 

som ikke giver ret meget fra 

sig, finder man tilsvarende lyse 

toner. I munden er vinen en 

anelse spids. 09 trousseau er 

mere attraktiv med væsentligt 

mørkere med lakrids, peber, 

mødding og stald samt druens 

karakteristiske florale toner.

Les Dolomies

2010 Trousseau, En 
Rolion, Côtes de Jura 
(196 kr. Krone Vin, 
udsolgt) 

Endnu et nyt lille bio-

domaine (første årgang 

08). Her med let funky us-

vovlet næse med noter af 

vildgær og acetone. Men 

også gode dybe toner af 

sødmefulde bær.   

Domaine des 

2009 Poulsard des 
Gruyeres, Arbois  
(150 kr. Krone Vin)  
   
Også på de røde vine gør 

unge Etienne Thiébaud, 

som lavede sin første 

årgang i 2007, det forbav-

sende godt. Denne rela-

tivt mørke poulsard har 

en skøn burgundisk næse 

med fine bær, rabarber 

samt et strejf af urter og 

blomster. I munden god 

friskhed og længde. 

Cavarodes Tournelle

point

92

Det er din tur... tlf. 70 12 50 11 | rejser@myplanet.dk | www.myplanet.dk

Rocky Mountains Ride & Raft Afrejse 1. september 2012
Kom tættere på Canadas natur og dyreliv end på nogen anden rejse. Du rejser på hest og i 
gummibåd og får de skønne Rocky Mountains helt ind under huden. 
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Alaska Wild & Free  Afrejse 11. juni 2012
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Vildmarksture
Kom sammen med vildmarkseventyrer 

Søren Ervig på ture, hvor naturen 

er i centrum. Alle kan være med. 

Eneste forudsætning er

lyst til eventyr.

Få 
pladser.

Garanteret 
afrejse

Få 
pladser.

Garanteret 
afrejse

Canada 

& Alaska

 
 

 



VIN  NATURE  1
I dag og de følgende søndage går Søren Frank i 
dybden med vin nature på det danske marked.
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G etting smashed, eating well, and laughing with good 
friends are key to our movement,« skulle den ameri-
kanske vinimportør, Joe Dressner, have sagt om vin 
nature. I hvert fald ifølge den vin nature-specialist 

Mads Rudolf (Pétillant), som selv – gennem et citat fra en af sine 
producenter udtrykker det således: »Det er vigtigt, at man kan 
drikke ikke bare et eller to glas, men et par flasker af en vin og 
stadig have det godt.« 

Selv om der er en klar tendens til, at der går højpandet diskus-
sion i den, når snakken falder på naturvin, så vender bølgens 
pionerer i Danmark – Rudolf og Sune Rosforth (Rosforth & Ros-
forth) - igen og igen tilbage til, at udgangspunktet fra de fleste 
producenters side er at lave vin, som det er lettere at drikke, fordi 
vin nature ikke indeholder svovl. 

»Prøv at smage et hav af vin nature og prøv så bagefter med en 
svovlet vin, og du vil opdage, hvor svær den er at drikke. Krop-
pen modtager vin nature på en helt anden måde. Undersøgelser 
har vist, at der i en del konventionel vin er 500 gange så mange 
pesticidrester, som der er tilladt i drikkevand. Så det er klart, at 
leveren bliver sat på hårdt arbejde med at bearbejde gift og svovl 
i stedet for at bearbejde alkoholen, som den gør når man får na-
turlig vin. Derfor bliver man slet ikke lallestiv på samme måde, 
når man drikker naturlig vin,« siger Sune Rosforth.

Der var således i den grad også bal i laden, da Rudolf, Rosforth 
og Stefan Jensen fra Wine Wise, der tager sig af den ligeledes hef-
tigt blomstrende italienske vin, i juni sidste år afholdt naturvin-
messe under titlen »Fri Vin«. Natten igennem festede og ikke 
mindst drak de tørstige tilrejsende bønder til lyden af levende 
musik. 

»Når vinen er fri, bliver den mere fleksibel og bedre til at til-
passe forskellige situationer, f.eks. maden,« mener Rosforth.  

Der eksisterer ikke nogen officiel definition eller certificering 
på vin de nature, sådan som der gør med økologisk eller biody-
namisk dyrket vin. Flere forskellige producentsammenslutnin-
ger har sat deres forskellige krav, og selvklart er mange af disse 
producenter også enere og freeloadere, som ikke ønsker at være 
medlem af en klub, der vil have dem som medlem. Men lidt groft 
kan man sige, at vin nature går et skridt videre end øko og bio, 
som begge i realiteten kun siger noget om, hvordan druerne er 
dyrket og stort set intet om, hvordan de er behandlet i kælde-
ren: Øko og bio kan med andre ord sagtens smage fuldt ud lige 
så konventionelt, som alt mulig anden almindelig vin fra super-
markedets hylde, eftersom øko-vin både kan være tilsat gær og 
svovl og reguleret på anden vis. 

En vin nature vil typisk være både vildgæret, ufiltreret og 
vinificeret uden svovl – selv om der er dem, som tillader en lille 
bitte dosis svovl – 10-20 mg/l for rødvin hvilket er en brøkdel af 
EU’s tilladte niveau - ved tapningen af vinen. Og svovl er virkelig 
noget som gør en forskel, eftersom det normalt er vinmagerens 
universalmiddel, som dog først og fremmest bruges til at forhin-
dre uønsket oxidation.       

SOM SÅ MEGET  andet inden for vinens verden startede vin 
nature-bevægelsen i Frankrig. Mentor var den beaujolais-ba-
serede négociant og kemi-forsker Jules Chauvet, som allerede 
i 1950erne begyndte at advokere for, at det er muligt at lave vin 
uden at tilsætte svovl. Det var f.eks. Chauvet, som i sin tid gav 
beaujolais-producenten Marcel Lapierre fra Morgon en kæmpe-
skideballe for hans dengang semi-industrielle vin. Og Lapierre 
lyttede og blev en af de første til at lave en vin helt uden tilsæt-
ning af svovl i 1985. Siden har læren i høj grad spredt sig fra La-
pierre, dels gennem kolleger i beaujolais, som f.eks. Jean Foillard, 

dels nevø’erne Pacalet.     
I dag har vin nature-bevægelsen bredt sig over hele Frankrig 

– selv om man næsten dårligt kan kalde det en bevægelse, ef-
tersom netop denne type af bønder ganske ofte har deres helt 
egne idéer. Det er ofte ganske unge producenter og tit uden for 
de slagne veje, da nye producenter sjældent har råd til at købe 
de store velkendte terroirer, og har man endelig blødt den store 
udskrivning som en halv hektar puligny-montrachet koster, er 
man sikkert også mere tilbøjelig til at lave vinen, som konventio-
nen foreskriver, at puligny skal smage – det er jo nødvendigt at få 
en høj pris for vinen –  og naturmetoden er unægtelig en metode 
behæftet med en del risici. Nej, så er der mere incitament for at 
tage chancer for at opnå et karakterfuldt udtryk i det sydlige Lan-
guedoc, Sydrhône, Jura  eller helt uden for appellationerne.

HVOR NATURE-KULTUREN  i høj grad er blevet fostret og dyr-
ket på vin-barer og bistroer, ikke mindst i Paris, er det omvendte 
tilfældet i København. Her er bølgen startet på Noma, hvor som-
melieren Pontus Elofssen længe har dyrket de lavt -eller usvov-
lede vine. 

»Det skyldes, at vinene er meget terroirtro, og eftersom vi jo 
arbejder med et terroirkøkken har det været naturligt for mig at 
kigge i den retning,« siger Pontus Elofssen, som mener, at al den 
fokus, som for tiden kommer vin nature til del, skyldes, at den 
har fået et navn på sig, som gør det lettere at samles omkring. 

Hvis man er vant til drikke konventionel vin, kan smagen af 
vin nature i første omgang være meget udfordrende eller lige-
frem mærkelig. Men så sker der for mange det, at opfattelsen af, 
hvad der er normalt, begynder at forrykke sig, man begynder 
at acceptere et acetoneagtigt strejf af oxidation og funky – som 
amerikanerne kalder det – aromaer af vildgær.

»Faktisk vil jeg sige i dag, at konventionel vin keder lidt,« si-
ger Jeppe Gustavsen, tidligere sommelier på Søllerød Kro og nu 
medindehaver af importfirmaet Lieu-dit. 

»Jeg ved godt, at jeg har været en af de mest klassiske, man kan 
forestille sig, decideret gammeldags, men jeg har udviklet en 
stor passion for vin nature. Jeg synes simpelthen, der er mere liv 
i vinen – og mere elegance for den sags skyld - den er sjovere at 
smage. Og så passer den godt til det køkken, som kører i Køben-
havn lige nu. Vinbønderne er fine at arbejde med, fordi de er nys-
gerrige, passionerede og meget interesserede i at løfte niveauet,« 
siger Jeppe Gustavsen. 

Lasse Kruse, en anden eks-sommelier (Ensemble, Geranium, 
red.)) er dog mere delt i sin opfattelse, også selv om han importe-
rer flere vin nature-ting gennem sit firma, Krone Vin.

»Jeg er ikke den rå bio-hippie, som jeg er blevet gjort til i dis-
kussioner på Facebook. Jeg har f.eks. ikke været på vinbar i Paris, 
og selv om jeg generelt går ind for sunde marker og at vin skal 
laves uden for meget intervention fra vinmagerens side, så tager 
jeg afstand til de naturvine, hvor druetypen og terroiret ikke 
kommer frem, fordi vinen simpelthen er for fejlbehæftet. Der er 
lidt en tendens til, at der går kejserens nye klæder i det her, per-
sonligt mener jeg ikke, at vin skal være en religion,« siger Lasse 
Kruse.

»F.eks. var jeg på Relæ (som er den restaurant i København, 
som mest konsekvent kører vin nature på menuen, red.) for tre 
måneder siden og blev meget skuffet – vinene holdt simpelthen 
ikke niveauet. Det sagde jeg lige ud til dem, og sidst jeg var der, sy-
nes jeg faktisk at niveauet var en del bedre,« siger Lasse Kruse. B

       
Morethanorganic.com
Lesvinsnaturels.org

Vild vin 
Vin. Vild og utæmmet vin med lange hår under armene (og uden 
brazilian shave) er i gang med at indtage scenen på Københavns 
førende restauranter. 

Af Søren Frank // sof@berlingske.dk  Illustration: Rasmus Meisler
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Af Søren Frank //sof@berlingske.dk       Foto: SP3
 

R ødvin har lidt lettere end hvidvin ved at leve uden svovl, 
som det er naturvinens præmis. Årsagen er, at rødvi-
nens tanniner (garvesyre) og farvestoffer virker som 
antioxidant. Set over en bred kam er de røde naturvine 

således lidt mere »almindelige« end de hvide. 
Når den svovlfrie – eller meget lavt svovlede – rødvin fungerer 

bedst, står den helt rene frugt som blød og uskyldig saft som i f.eks. 
Pfifferlings og Foulards Rouges herlige bællevine. Det er som om, 
at svovl lægger en dæmper på vinens frugt – lidt ligesom forskel-
len på at have sex med og uden kondom. Men de fleste af vinene 
har uomtvisteligt et større eller mindre strejf af eddike i næsen, 
som absolut kan blive for meget – så man må gøre op med sig selv, 
hvor ens personlige grænse går. 

Jeg har noteret, at man finder de mest positive overraskelser i 
mindre profilerede distrikter, som f.eks. Languedoc, Roussillon 
og det sydlige Rhône. Det er normalt vine, som jeg nødigt drikker, 
fordi de er alt tunge og kluntede og kogte i frugten, men her møder 
vi skøn og nem lys saft fra især Pfifferling og Foulards Rouges. Det 
samme er tilfældet med den fjerde klassiske underhund, beaujo-
lais, som vi sammen med Bourgogne kommer til i næste uge. B  

Vi giver vinene fra 50-100 point

Den rene røde saft

VIN  NATURE  3
Søren Frank går i dybden med de svovlfri  
vin nature på det danske marked. Læs de 
to første afsnit på FRI.dk

Når rød naturvin er 
bedst, er den blød 
og frodig. Som sex 
uden kondom...

 F

point

92

FRANKRIG

Rhône  (generelt bedre end 
bourgogne) 
2009 Saint-Joseph, Dard & Ribo (350 
kr. Pétillant) 92

Flot, karakterfast nordrhône. Sort i 
glasset med mørke dybe frugttoner og 
kakao. Lakrids, kød, peber, sorte oliven, 
sveske. Et fint strejf af let eddike, men 
rund og uhæmmet frugt i munden og 
selvfølgelig masser af garvesyre.  



 Ø

FRANKRIG

Rhône (fortsat)
 

2009 Saint-Joseph, Hervé Souhaut (205 kr. Vinrosen) 92

Mega autentisk nordrhône uden filter. Kød og sorte oliven. Og så med 
den rene usvovlede frugt helt uden toner af vildgær eller eddike. Må-
ske ikke den mest koncentrerede, men for pokker en skøn rund frugt.  

 

2009 Pierre Chaude, Vin de table, L’Angolore 
(150 kr. Rosforth & Rosforth) 92 

Eric Pfifferling laver i det sydlige Rhône en af de mest fantastiske 
grenachevine, man kan forestille sig. Farven er lys og uklar, men frug-
ten er fantastisk ren og blød og næsten burgundisk bærret. En uhyre 
drikbar vin, som skøn jordbærsaft med lakrids. Gem den for dine børn!  

 

Loire

2009 Gamay, Vin de table, Olivier Cousin 
(120 kr. Rosforth & Rosforth) 91 

Helt usvovlet »beaujolais« fra Anjou i Loire. Men dog mere krydret end 
gamay’erne fra beaujolais med masser af peber. Helt sikkert macera-
tion carbonique aromaer (gæring med hele bær) og fine bær. Meget 
intens og helt fortryllende næse med toner af vildgær og eddike. 
Særdeles saftig frugt, men også relativt slank i munden.    

 

2008 L’Erebe, Vin de table, Domaine des maison Brûlée 
(120 kr. Rosforth & Rosforth) 90 

Biodynamisk, ufiltreret og helt usvovlet – fra Touraine. Skøn næse, om 
end en anelse reduktiv. Let spritzig – prikker på tungen – monteret 
med kapsel. Krydret og urtet, men absolut fint modnet frugt. Let og 
beaujolaisagtig vin, mundrensende og læskende.

Languedoc/ Roussillon

2009 Pinot noir, Vin de France, Ocre Rouge (119 kr. Krone Vin) 90

2008 Le Rouge, Ocre Rouge (119 kr. Krone Vin) 89

Det er champagne-naturist-familien Beaufort, som står bag l’Ocre 
Rouge. Jeg har smagt pinot’en tre gange inden for en uge. De to første 
gange var det herlig saft – jeg havde slet ikke forventet mig finde så-
dan et pinotudtryk i Languedoc – suppleret med et let strejf af eddike 
grundet lav svovling. Den sidste flaske kedelig uden at være decideret 
proppet. Le Rouge på de lokale druer cinsault, grenache og syrah er 
væsentligt mere krydret og varm i frugten. Men ren og fin uden eddike.  

 

2009 VdP de la Vaunage »Tracassier«, Mouressipe 
(132 kr. Rosforth & Rosforth) 89

Allain Allier laver denne grenache med maceration carbonique, hvilket 
mærkes: Vinen er frisk og let og prikker i munden. I næsen er der rhô-
neagtige toner og et strejf af eddike.  

 

2009 Glaneurs, Domaine Les Foulards Rouges 
(150 kr. Lieu-dit) 92

Grenache fra nyt lille Roussillon-domaine med ekstremt lave udbytter 
(her 12 hl/ha). Vinen er dog ingenlunde tung, snarere tværtimod. Vi 
taler super sexet saft. Lækker lys og blød  jordbærfrugt samt kirsebær 
og lakrids i burgundisk stil. Det er nyt for mig at kunne bælle en halv 
flaske roussillon!  

 

2008 l’Aubunite, La Sorca (162 kr. Rosforth & Rosforth) 89 

Vin lavet af Antony Tortul på en sjældne aubun-drue blandet med 
grenache. Relativt lys jordbærfrugt. Lækker.  

Alsace 

2006 Pinot noir, Heissenstein vieilles vignes, 
Julien Meyer (225 kr. Pétillant) 90,5

Uklar og lys, næsten brun. Meget fint udviklet pinotudtryk med blyant, 
skovbær, underskov, stald og lidt kål og forfald. Smager lidt som gam-
mel Leroy!  
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SPANIEN
2006 Les Paradetes, Escoda-Sanahuja 
(180 kr. Rosforth & Rosforth) 87

Biodynamisk vin lavet på garnacha (grenache) og xumoll. Typisk 
catalansk. krydret, varm næse med grøntsager og et strejf af eddike.  

 
Munjebel 5, vino da tavola, Frank Cornelissen 
(265 kr. Winewise) 83

Den gale eksilbelgier er på banen igen, her med endnu en amfora-vin 
fra Etna, som tiltaler mig væsentligt mindre end sidste uges hvide: 
Kuløren er ekstremt lys og brunlig. Den bizarre næse er pakket med 
grøntsagsmødding og lugter bogstavelig talt af pis, lort og sur gam-
mel røv. I sandhed en frastødende bouquet, men vinen er heldigvis 
mindre slem, så snart man får den ind i munden.  

 

2008 Il Frappato, IGT Sicilia, Occhipinti 
(150 kr. Lieu-dit) 89  

Krydret og aromatisk. Saftig og indtagende med glad jordbær frugt. 
 

Ego 2001, Bressan  (195 kr. Winewise) 89 

Friuli-familien Bressan frigiver vinen ekstremt sent, det er seneste 
årgang på markedet. Næsen er særdeles krydret og ganske dyb med 
tørret frugt, chokolade og cigarkasse. Forbavsende frisk i munden.

 

2007 Chianti classico Le Boncie, Le Trame 
(195 kr. Winewise)  91,5 

Lille øko-domaine i Castelnuovo Berardenga drevet af Giovanna 
Morganti. Virkelig flot chianti med ærketoscansk sangiovesenæse 
med mørke, bitre kirsebær, som blander sig med lidt natur-stald 
og et strejf af eddike. Velstruktureret og koncentreret.   

 

2003 Sagrantino di Montefalco, Paolo Bea 
(499 kr. Winewise) 89 

Giampiero Bea er medstifter af Vini Veri – en af Italiens naturvin-
sammenslutninger. Her er han på banen med en kraftfuld, amarone-
agtig vin med balsamisk næse inklusive grøntsager, chokolade og 
tørret frugt. Hammertannin.  

SLOVENIEN
 

2007 Pinot noir, Vipavska Dolina, Sutor  (225 kr. Winewise) 91 

Økologisk vinbrug, som leger med biodynamikken. Tydelig lav svov-
ling, vildgær. Frugten er dejligt saftig og moden, næsten oversøisk. 

 

Winewise.dk
Petillant.dk
Rosforth.dk
Lieu-dit.dk
Kronevin.dk 
Viniveri.net
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Ø   Naturvin fortsat

ITALIENSKE 
SOMMERDRØMME

S V E N D S E N  &  S Ø N

Hillerød  Østergade 10 Tlf. 48 26 33 11 

www.s-moebler.dk

Samba liggestol
Sort, hvid/grå el. violet. Alu/texfi l Pr. stk. 995,- v/2 stk. 1690,-

Helhynde i sort dralon v/2 stk. 790,-

Fiesta solstol
Alu/texfi l. Sort, hvid/grå el. violet. Pr. stk. 690,-

 v/2 stk. 1190,-

Der tages forbehold for 
udsolgte varer.

Webshop www.design-produkter.dk
- nemt og bekvemt, når du har tid.

Amigo drømmeseng
Sort, hvid/grå el. violet. Alu/texfi l. Pr. stk. 960,-

v/2 stk. 1660,-

Cafebord Ø 67 cm
Hvid el. antracit. Malet stål. Pr. stk. 695,- 

Cafestol Hvid el. antracit. Malet stål. 
Pr. stk. 510,- v/2 stk. 900,-

Chico Sort, hvid/grå el. violet 
Alu/texfi l. Pr. stk. 350,-

v/2 stk. 600,-

info@s-moebler.dk

Excl. nakkepude



VIN  NATURE  4
Søren Frank går i dybden med de svovlfri  
vin nature på det danske marked. Læs de 
tre første afsnit på FRI.dk

 Af Søren Frank //sof@berlingske.dk       Foto: SP3 

V in nature har en helt særlig status i beaujolais. Faktisk var 
det her, at det hele startede. Marcel Lapierre lavede i 1985 
sin første biodynamiske, svovlfri vin, efter at have fået en 
ordentlig skideballe af den beaujolais-baserede négociant 

og kemi-forsker Jules Chauvet, som allerede i 1950erne begyndte at 
advokere for, at det er muligt at lave vin uden at tilsætte svovl. Chau-
vet var også manden, som opfandt maceration carbonique, metoden 
som siden er blevet beaujolais’ varemærke. Man gærer de røde druer 
hele i en lukket tank, hvorefter der danner sig et lag af CO2 i gærings-
tanken, som beskytter vinen mod oxidation og nedsætter behovet 
for at svovle. Metoden giver en særlig frisk frugt med en nærmest ba-
nanagtig tone. 

I Beaujolais har Lapierres naturlige metoder siden hen dannet 
skole, og som det fremgår af ugens test, huser området nu en hel ge-
neration af glimrende producenter, som laver vine i en kvalitet, som 
overgår den kendte supermarkedsbeaujolais med flere længder. 

At vin nature fungerer godt i knap så højt profilerede distrikter er 
også mâcon et godt eksempel på: Der fremstilles nærmest uendeligt 
mange ligegyldige kooperativvine i dette distrikt, hvorfor en natur-
producent som f.eks. Alexandre Jouveaux skiller sig ud med sin per-
sonlige, mineralske stil. 

Naturvinene fra Bourgognes eksklusive hjerte, Côte d’Or, smager 
bestemt også godt, men det er der jo sådan set ikke noget nyt i. Stan-
darden i dette område er generelt meget høj, og der er en del produ-
center med fantastiske terroir’er, der laver øko -og biovin med beher-
sket svovlindhold. Så det er ikke nemt at brillere her. B    

 

Bourgogne
2007 Pinot noir, L’Or de Vix, Elodie Beaufort (258 kr. Krone Vin) 91

Biodynamisk, totalt usvovlet vin, lavet af champagneproducenten 
Beauforts børn, Reol og Quentin, i Chatillon sur Seine i Bourgogne. 
Vinen, lavet på blå pinot noir druer, er sart gammelrosa i farven og 
ligner på den flotte næse i den grad champagne med stødte æbler 
og nødder i let oxideret stil. Man bliver næsten chokeret, når man 
får vinen i munden og opdager, at der ikke er bobler. 

point

91

Vi giver vinene 50-100 point

Natur-beaujolais brillerer 
 Vi runder vin nature-serien af 
med Bourgogne og ikke mindst 
Beaujolais, hvor den nye bølge har 
sit udspring.
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2009 Irancy, Vini, Viti, Vici (200 kr. Pétillant) 88 

Bag denne vin fra det allernordligste Bourgogne, ikke langt fra 
Chablis, står den tidligere vinbarindehaver, Nicholas Vauthier, 
der er helt ny som vinproducent på basis af indkøbte øko-
druer. Jeg har ved en tidligere lejlighed været ret begejstret for 
denne vin, som her opfører sig lidt mærkeligt med øllebrød og 
grøntsager i næsen. 

 

Côte d’Or

 
2009 Bourgogne chardonnay Le petit têtu, Jean-Marie Berrux 
(180 kr. Lieu-dit) 89

2009 Saint-Aubin, Sarnin-Berrux (220 kr. Lieu-dit) 90

2009 Bourgogne rouge Sarnin-Perrux (150 kr. Lieu-dit) 88

Jean-Marie Berrux er en forhenværende reklamemand, som 
har slået sig ned i St. Romain i Bourgogne, hvor han sammen 
med Sarnin, som tidligere arbejdede i Paris’ finansverden, har 
lavet et lille négociant-firma. Druerne er økologiske, og der 
arbejdes uden gær, enzymer og filtrering i kælderen, svovl til-
sættes først ved aftapning og det i minimal dosis. Stilen her er 
generelt en lille tand mere fadpræget med smør og kokos end 
Cossard/Chassorney. Begge hvidvine er ganske uklare med 
vildgær i næsen. Det er fedmefulde vine – hvilket også skyldes 
årgangen – men også med masser af citrus og god stringent 
syre. Saint-Aubin’en har lige en tand mere koncentration og 
fad end den generiske bourgogne. 
Den røde bourgogne har en ganske fin pinotnæse, og er frisk 
i munden.  

 
2009 Bourgogne Chardonnay Bigotes, Frederic Cossard 
(210 kr. Lieu-dit) 89

2009 Saint- Romain, Combe Bazin, Domaine de Chassorney 
(220 kr. Lieu-dit) 91

2009 Volnay, Frederic Cossard (350 kr. Lieu-dit) 90

2008 Nuits st. Georges 1. cru Clos de Argillieres, Domaine de 
Chassorney (650 kr. Lieu-dit) 91

Frederic Cossard er manden bag Domaine de Chassorney, 
som han startede i St. Romain i 1996. Ved siden af driver 
Cossard i eget navn en lille négoce-virksomhed med købte 
druer. Cossard arbejder helt uden tilsætning af svovl. Hvor 
hvidvinene er forbavsende klare, fornemmer man i næsen 
klart den let oxidative stil med stødte æbler, men her er også 
citrus og mineralitet. Fadpræget er til stede, men damper af 
efter nogen tid. 
Bigotes er en glimrende generisk hvid bourgogne, på én gang 
rund og cremet i munden med god syre. Også den hvide st. 
Romain er uhyre flot for sin appellation, en tand mere koncen-
treret end Bigotes og spækket med citrus-mineraltet.
Den røde volnay har sjov røget næse, men også en fin pinotto-
ne og ret heftig syre. Clos de Argillieres måtte Cossard i 2008 
afhænde til Henry Roch, og her smager det faktisk allerede 
som at det er Roch, der har lavet vinen, der har den særlige 
fine pinottone og stilkede stil, som man kender fra Roch.  

 
2008 Saint-Aubin, en Remilly, Derain 92 
(300 kr. Pétillant) 

Dominique Derain grundlagde sit lille domaine på 5 ha i 1989 
fra starten af med biodynamisk drift. Kuløren er gylden, men 
helt klar. Næsen med et strejf af oxidation og lambic-agtig 
vildgær afslører det lave svovlniveau. Vinen er særdeles mine-
ralsk og meget lidt fadpræget - næsten a la chablis. Sjældent 
at møde så stram og sprød st. Aubin, som ellers plejer at være 
mere fed og flommet. 

 
2007 Maranges, Domaine des Equipages 
(388 kr. Krone Vin) 85

Rødvin fra den sydligste appellation i Côte de Beaune. Reduk-
tiv (i underskud af ilt) og kålpruttet i næsen. Syrlig og spids. 
Voldsom pris for en maranges, der plejer at være Côte d’Ors 
billigste appellation. 
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 F I Beaujolais har Lapierres naturlige metoder siden hen 
dannet skole, og som det fremgår af ugens test, huser om-
rådet nu en hel generation af glimrende producenter, der 
laver vine i en kvalitet, som overgår den kendte super-
markedsbeaujolais med flere længder. 

 

Mâcon
2009 Pouilly Fuissé nature, Perraud 
(222 kr. Rosforth & Rosforth) 87

Vinen forekommer meget reduktiv (i underskud af ilt) med 
kålet, svovlet næse.

 
2008 Perrieres Les vieilles, Vin de table, Guy Blanchard 90 
(218 kr. Krone Vin) 

Biodynamisk usvovlet enkeltmarksvin fra gamle stokke i 
det nordlige Mâcon. Let uklar. Lækker næse med stødt æble 
og pære i oxidativ stil, masser af rig cremet macon-frugt i 
munden.

 
2009 Prety, Vin de table, Alexandre Jouveaux 
(150 kr. Pétillant) 90

Unge Jouveaux fra Uchizy i det nordlige Mâcon sælger sine 
vine som vin de table, fordi han ikke gider besværet med ap-
pellationskontrollen, hvor de andre bønder i smagepanelet 
finder hans vine for vilde og atypiske. Dette er da også en 
anderledes mineralsk og citruspræget mâcon og ikke mindst 
flot syrlig i et varmt år som 09. På trods af, at vinen er us-
vovlet, finder jeg et strejf af svovl i næsen (hvilket forment-
lig skyldes reduktion) samt stødte æbler og vildgær. 

 

Beaujolais 
 2010 Morgon nature, Marcel Lapierre (133 kr. Vinrosen) 90 

Marcel Lapierre, som døde for nylig, var den store pioner 
inden for natur-beaujolais og svovlfri vin i det hele taget – i 
dag er det sønnerne, som har taget over. Denne 10’er er eks-
tremt ung og nærmest æblet. En klassisk femi-beaujolais, 
lys i kuløren med lyse bær, megabanan og et strejf af eddike 
i næsen. Mere syrlig end de andre beaujolais’er, hvilket nok 
skyldes, at 10 er mindre moden end 09.    

 
2009 Chiroubles, Vin de Kav, Karim Vionnet 
(150 kr. Pétillant) 90

Vionnet er en af Lapierres disciple. Her med en dejlig næse 
med herlig utæmmet, dyb mørk frugt, brombær og et strejf 
af balsamisk eddike. Masser af power, syre og formentlig 
også barrique  
 

2009 Fleurie, En rémont, Julie Balagny 
(200 kr. Pétillant) 92  

Debutanten Balagny lægger ud med Beaujolais’ højeste pri-
ser, men også den bedste kvalitet: Meget mørke toner, kød 
og kokosagtig træ. Der er associationer til både bourgogne 
og nordrhône. Opulent frugt – banan, men i næsen også lidt 
tørret sveskefrugt. Lækker saftig og fyldig i munden. Sådan 
har du ikke smagt beaujolais før. 

 
2009 Morgon, Côte de Py, Jean Foillard 
(175 kr. Pétillant) 92

Endnu en Lapierre-elev. Vinen skal have noget luft, men så 
folder den sig sig meget smukt ud med en fin burgundisk 
næse, med strejf af eddike og masser af glad, rund frugt 
uden filter. Væsentligt mere koncentration og tyngde end 
Lapierre.

 

VIN  NATURE HOS:
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Luis Seabra fra Niepoort.

Sig navnet Niepoort, og de fleste vinkendere vil tænke på 
klassisk fadlagret portvin. I dag er realiteterne imidlertid, 
at Niepoort laver dobbelt så meget bordvin som port: En 

million flasker bordvin mod en halv million flasker port. Beslut-
ningen om at ændre produktionen blev taget af den seneste Nie-
poort-generation, Dirk, sidst i 80erne, og den faldt sammen med, 
at familien, som indtil da altid havde købt druerne, investerede i 
en vingård. Første årgang med bordvin blev 1991.

Dirk selv er som sædvanlig ude at rejse under mit besøg, men 
ifølge vinmageren, Luis Seabra, var hans beslutning i høj grad 
betinget af, at Dirk selv er passioneret vinelsker. 

»Dirks yndlingsvin skulle vel aldrig være bourgogne?«, tæn-

ker jeg , da vi senere smager vinene, som er usædvanligt lyse og 
elegante for duoro.

Luis Seabra forklarer, at han med bordvinene næsten arbej-
der stik modsat port. Under produktionen af portvin bearbejder 
man skallerne ret heftigt for at trække maksimal farve og smag 
ud af druerne i den korte tid, man har, før gæringen stoppes af 
den spiritus, som tilsættes. Niepoort’s bordvine laver Seabra 
nærmest som te: Han bevæger forsigtigt druerne en smule rundt 
indimellem, mens de ligger og trækker i mosten.

Og så er den utraditionelle vinmager i højere grad begyndt at 
tage stilkene med under gæringen, hvilket resulterer i en lysere 
vin med lavere alkohol og et mere frisk og krydret strejf af noget 

2DUORO KAPITEL
 
LÆS KAPITEL 2 
NÆSTE SØNDAG

Tekst og foto: Søren Frank // sof@berlingske.dk

Duoro-drengene
rider igen
Vin. Selv hos et klassisk hus som Niepoort er portvinsproduktionen 
trængt i baggrunden til fordel for bordvin i portugisernes smag.
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let urtet eller pebret. Det kræver gode, modne druer, ellers kan 
der godt gå lidt for meget rondo (den »danske drue«) i den. Men 
er forudsætningerne til stede, giver stilkene en både mere ele-
gant og kompleks vin (tænk f.eks. bare på DRC, Leroy, Roch, Pa-
calet og Dujac i Bourgogne og Guigal i Rhône).

»Generelt kan folk ikke lide stilkene, men det er jeg ligeglad 
med, for det kan jeg,«  siger Seabra.

Blandt de mange overraskende vine, jeg smager hos Nie-
poort, er f.eks. Bastardo fra husets eksperimentalserie baseret 
på druen trousseau, som man også kender fra Jura i Frankrig. 
Her gæret med stilkene i en lys og burgundisk stil med druens 
karakteristiske, aromatiske profil meget present. Svær ikke at 
drikke.

»Jeg troede faktisk, at portugiserne ville løbe skrigende bort 
fra denne vin, men nu er den ikke desto mindre udsolgt,« siger 
Seabra. Den almindelige serie begynder med Vertente lavet på 
20 år gamle vinstokke i en relativt frisk og burgundisk stil og 
fortsætter over de større og mere koncentrerede vine, Redoma 
og Batuta, som mere sender tankerne i retning af traditionel ba-
rolo/nebbiolo.

Topvinen Charm lever fint op til sit navn. Druerne fra husets 
mest elegante marker er blevet fodtrampet inklusive alle stilke 
og derefter lagret 14 måneder på barriques. Resultatet er en fin 
vin med lyse aromatoner af bl.a. kirsebær og lakrids, et sted midt 
mellem bourgogne og barolo.

HVIS VALLADO  (beskrevet i MS sidste søndag) minder mig 
om Nordrhône og Niepoort om Bourgogne, så leder mit næste 
besøg hos Quints do Crasto tankerne i retning af oversøiske de-
stinationer som USA og Australien. Vinmageren Manuel Lobo 
har således tidligere arbejdet hos Penfolds down under og hos 
Château Montelena i Californien, og i kælderen bruger han del-
vis amerikansk egetræ, som understreger den oversøiske stil.

Indtil 1986, hvor al handel med såvel port som bordvin fra 
Duoro skulle ske gennem de store klassiske afskibere i Villa 
Nova di Gaia i Porto, var Crastos funktion at sælge port til disse 
store huse. Men da Portugal kom med i EU, blev denne regel op-
hævet, og man kunne derefter producere og sælge direkte fra 
Duoro. På Crasto gik man i gang med at investere i flere marker 
og opbygge faciliteter til produktion af bordvin.

Hvor ejeren Jorge Roquette, som også er bankejer og bor i Por-
to, altid har levet et liv på en vis afstand af vinmarkerne, er den 
næste generation blevet mere engageret i vinproduktionen. Ikke 
mindst sønnen, Tomas, som tager imod. Familien har i øvrigt 
lavet et samarbejde med Jean-Michel Cazes fra Château Lynch-
Bages i Bordeaux. Roquette & Cazes er navnet på denne vin lavet 
på druer fra særligt skiferholdige marker – uden at den sådan set 
smager specielt fransk af den grund.

Noval er et navn, som vil være de fleste port aficionados be-
kendt, ikke mindst fordi huset råder over en af Duoros ældste og 
mest kendte marker, Nacional. I 1993 blev familien van Zeller 
imidlertid nødt til at sælge porthuset til det franske forsikrings-
selskab AXA. De første par år derefter købte Cristiano van Zel-
ler druer, som han vinificerede hos forskellige venner som f.eks. 
Niepoort, indtil han i 1996 fandt Quinta do Vale Maria i Rio Tor-
to dalen.

I begyndelsen var van Zeller mest fokuseret på at lave port, 
men efterhånden udgør hedvinen kun ti pct. af den samlede 
produktion, som med et sted mellem 100.000-120.000 flasker 
er ret lille for området. Eksporten fylder meget – 85 pct. – og som 
for de fleste andre er Brasilien det største marked.

Husets portefølje er delt i to forskellige serier, Vale Maria, 
som er lavet på druer fra gården, og van Zeller, når der er tale om 
druer andre steder fra. Stilen er anderledes kraftig her i Rio Torto 
end i Duoros porthjerte, Pinhão, forklarer vinmageren Sandra 
Tavares, blandt andet fordi markerne her er plantet helt nede fra 
floden og op til 250 meter, mens man i Pinhão ofte er oppe i 400 
meters højde.

Og jo, vinene er mørke og potente med et civiliseret interna-
tionalt præg. Vi taler især blåbær, men også solbær, svesker og 

lakrids. Topvinen CV fra 90 år gamle stokke lagrer på 100 pct. ny 
eg og holder heftige 15,5 pct. - næsten en portvin i sig selv. Person-
ligt kan jeg godt nøjes med den almindelige Quinta do Vale Maria, 
som »kun« er på 15 pct., men ellers stilistisk set ligner en del.

BORDVIN ER SOM SAGT ikke nogen ny opfindelse  i Duoro 
– før englænderne kom hertil for 400 år siden og opfandt port-
vinen, har de lokale bønder utvivlsomt lavet almindelig, ufor-
stærket vin. Indtil Duoro Boys og co. satte fokus på bordvinen 
fra begyndelsen af 1990erne, var der dog også Barca Velha. En 
legendarisk prestigevin produceret af porthuset Ferreira ude-
lukkende i særligt gode år og med en obligatorisk lagring på 
otte år. Mit sidste besøg gælder Quinta do Val Meão, hvor denne 
vin blev skabt i 1952 af bedstefaren til Francisco Olazabal, som i 
dag styrer produktionen på vingården. Tidligere var Quinta do 
Val Meão ejet af Ferreira, der som handelsmærke blev solgte til 
SOGRAPE i 1982, mens selve vinmarkerne forblev på familiens 
hænder. I 1994 købte Franciscos far, Francisco Javier de Olazabal, 
resten af familiemedlemmerne ud af Val Meão og gik i gang med 
produktionen af bordvin.

Geografisk set er vi i Duoro Superior, det øvre eller indre Du-
oro, hvor der er en del varmere end i Pinhão, og vinene er meget 
sorte og kraftfulde  – mine tanker går således i retning af Toro og 
Ribera del Duero på den anden side af grænsen i Spanien.

Porteføljen her er let at overskue, for Francisco laver kun to 
vine. Andenvinen Meandro do Vale Meão bliver lavet i ret store 
mængder (75.000 flasker) og den noget mere koncentrerede og 
magtfulde hovedvin Quinta do Val Meão, pakket med sødme-
fuld sveskefrugt samt kokos og kaffe stammende fra lagringen 
på 80 pct. ny eg.

Portvin laver man skam stadig her, men den udgør ca. 10 pct. 
af produktionen. 

»Det er svært at komme ind på markedet med et nyt port 
brand,« betror Francisco mig, mens vi til middag nyder den ob-
ligatoriske caldo verde – grønkålssuppe, for mit vedkommende 
den fjerde på to et halvt døgn. 

Men mens vi går om bord i en flaske, bliver vi enige om, at der 
trods alt altid vil være nogen derude i verden, som kan finde in-
teresse i det særlige ritual at åbne en flaske god port. I det mind-
ste bare et par gange om året. B

MS var inviteret af Wine &Partners
Niepoort importeres af Taster-wine.com
Quinta do Crasto importeres af Portugisiskvinkaelder.dk
Quinta do Vale Maria importeres af Atomwine.dk
Quinta do Val Meão importeres af Jyskvin.dk

Francisco Olazabal fra Quinta do Val Meão.
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DEN VELGØRENDE: 

Glæd vinelskeren med champagne og 
vinglas i Rolls-Royce klassen. 

Vinens serveringstemperatur 

betyder uendeligt meget og bør 

overvåges med termometer. Vin-

termometer Nuvo Vino Snap Shot, 

der betjener sig af infrarøde stråler 

er ultrahurtigt og effektivt.   Nuvo-

vino.com til 40 dollars + porto.

Nu kan du drikke dig ned i cham-

pagne nytårsaften samtidig med, 

at du gør noget godt for naturen. 

Verdensnaturfondens vine er 

alle økologisk eller biodynamisk 

certificerede, og når du køber dem, 

går et beløb på cirka 10%  til WWF 

(fra producentens lomme).  Fleury 

fra Aube, som var den første biody-

namiske producent i champagne, 

tilbyder bl.a.  Blanc de pinot noirs 

brût. En meget maskulin cham-

pagne, mørk i kuløren med nødder, 

kød og brød i næsen og rund, lang 

og fyldig i munden. 245 kr. hos 

L’Esprit du vin. 

     

Mundblæst østrigske glasserie i Rolls-

Royce-klassen. Selv om bourgogneglas-

set på billedet er et stort glas ligger det 

let og elegant i hånden, nærmest som en 

fjerpen. Zalto Denk’art Bourgogne, 250 

kr. / 1.400 kr. for 6 stk., Kkwine.dk.

 

Screwpull er i dag forsvundet, eftersom det er fuldt 

overtaget af det franske køkkenmærke, Le Creuset. 

Geo er firmaets nye topmodel inden for lever-

model proptrækkere. Særdeles robust og effektiv 

med 10 års garanti, leveres foilcutter og gaveboks.  

Geo, Lever proptrækker, 1.699 kr., Le Creuset.

Hvis man skal have en levedygtig tjener-

proptrækker er Laguiole det klassiske valg 

– her i en luksusversion med vædderhorn og 

læderetui.  Château Laguiole, 1.549 kr. fra 

Spiegelau. 

Køleelementer i plastik, der kan smides 

i fryseren, har vist sig at være en nem og 

hurtig måde at køle vinen ned på. Her i 

heftige farver.  Stribet køleelement 100 kr.  

fra Spiegelau, eller i  grøn og rød 170 kr. 

fra Le Creuset.

Kan man leve med en karaffel, der 

ikke er ordentlig ren i bunden? Nej vel, 

slet ikke. Karaffel børste 100 kr.  fra 

Spiegelau.

 Man kender kun alt for godt situatio-

nen, hvor man mister overblikket og 

gæsterne blander rundt på glassene 

under aperitiffen. Disse identitetstags 

i forebygger problemet.  100 kr.  fra 

Spiegelau. 

FORHANDLERE:
Lecreuset.dk tlf. 36 88 91 90      Esprit-du-vin.com tlf. 70 20 10 60     
Spiegelau.dk tlf. 35 43 55 18          Kkwine.dk tlf 35 10 20 17
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Af Søren Frank //sof@berlingske.dk
Foto: PR

D e fleste af læserne husker formentlig stadig de gode 
gamle dage, hvor Beaujolais Nouveau var det hot-
teste hotte. De første flasker af få uger gammel, ba-
nansmagende, gamaybaseret vin ankom til Køben-

havn nøjagtig 17. november, netop som vinen var frigivet, med 
hvinende hjuldæk og racerkører Thorkild Thyrring bag rattet. 
Siden, hvor danskerens smag er gået i retning af væsentligt tun-
gere sager såsom amarone og chateauneuf, er det unge, tynde 
Nouveau-pjask for længst blevet både hånet og fortrængt. 

I lyset af den nye naturvinsbølge, som ikke mindst har sit ud-
spring i netop Beaujolais, fejres 17. november imidlertid på ny i 
år i København, hvor bl.a. Nouveau’en fra PUR skænkes på ud-
valgte bistroer. 

På den semi-pornografiske etiket udtaler den modne hun-
puma, at hun elsker ung gamay. »ADVARSEL« står der på en lille 
gul papirlap, som dækker for obskøniteterne: »Ren vin af 100% 
druer. Riv mig af for at opdage smagen af banan«. 

Og jo, der er en del banansmag i den helt usvovlede Nou-
veau fra PUR, som sælges hos Krone Vin for 98 kr. – hvilket ikke 
mindst skyldes vinificeringsmetoden maceration carbonique, 
hvor vinen gæres i hele druer under et beskyttende lag af kuldio-
xid. Men mest af alt slår det mig dog, at modsat den ubehageligt 

rå og skarpe Nouveau, jeg husker fra firserne, er her tale om en 
herligt blød saft. Læskedrik for voksne, men definitivt også rigtig 
vin med relativ mørk brombærfrugt. 

At PUR’s Nouveau’er faktisk også gemmes – i hvert fald ét år 
– er 2010eren, hvis etiket i mistænkelig grad ligner Coca-Co-
las, et godt eksempel på. Vinen har vundet i dybde, så profilen 
fremstår mere burgundisk med kirsebær og et klart indslag af 
stilke i form af peber. Det giver mig associationer til Pacalet fami-
lien (som udover egne vine har skabt Priuré-Rochs stil), hvilket i 
grunden ikke er så mærkeligt, for en af PURs bagmænd, Florian 
Looze, har arbejdet hos Christophe Pacalet, nevø til gudfaderen 
af naturbeaujolais, Marcel Lapierre. 

PUR, som står for Production Unique Rebelle, blev dannet i 
2009 af Looze og restauratørsønnen og sommelieren, Gérard 
Alonso, som har arbejdet med vin i området siden 1995. PUR ejer 
ikke selv vinmarker, men samarbejder med bønder i Bourgogne 
og Rhône, som er parat til at følge d’herrers naturlige principper.         

      
Beaujolais Nouveau Dag 17. november på Mêlée (melee.dk), 
Manfreds (manfreds.dk), Gustavs Bistro og Kødbyens Fiskebar 
(fi skebaren.dk) med glasvis udskænkning af den unge vin på ga-
den og lidt tørt til fra om eftermiddagen.  B    
 
PUR importeres af Krone Vin – Kronevin.dk

Firserfavorit 
 tilbage i glasset

Vin. 1980ernes hotte læskedrik til voksne, Beaujolais Nouveau, er 
tilbage. Nu helt uden svovl og Thorkild Thyrring. 
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 E fter tre årgange – 2006, 2007 og 2008 - med mellemkvalitet 
for rød bourgogne er markedsføringskanonerne nu igen 
kørt i stilling i forbindelse med 2009’s ankomst på marke-
det. Hypet starter typisk hos amerikanerne, som med de-

res 100 point skala og store internationale dækning i dag er de mest 
indflydelsesrige. Og som så ofte før er det et relativt varmt år med 
moden frugt og sødmefulde, rige vine, som har fået yankee’rnes 
mundvand til at løbe. 

Og det er da også rigtigt, at kolde regnfulde år giver røde bour-
gogner, som det sjældent er den store fornøjelse at drikke – tænk 
f.eks. bare på de mange grønne og ubehagelige vine fra 2004. Men 
omvendt er det jo heller ikke sjovt, når vejret bliver så varmt som i 
2003, der gav tunge jammy vine, som mere ligner oversøisk pinot 
noir end Bourgogne.

Jeg har allerede hørt et par danske bourgogneelskere brokke sig 
over varmen i vinene fra 2009, men selv synes jeg generelt ikke lige-
frem, at der er tale om en problematisk årgang. Selv om det er tyde-
ligt, at frugten er sødmefuld og alkoholen lidt mere markant end i et 
gennemsnitligt år, holder langt de fleste af de smagte vine sig inden 
for rammerne af det acceptable, hvad angår jamminess. 

Noget andet er, at de varme år har den fordel, at de mindre vine 
fra de mindre terroir’er, som normalt har svært ved at opnå fuld 
modenhed, performer flot. Det har været ret tydeligt i mine smag-
ninger, at basisvinene har været frugtige og charmerende og har 
gjort sig meget fint lige nu.                        

Generelt er 2009 en relativt umiddelbar årgang, som byder sig 
tidligt til. Ikke desto mindre er de fleste grand cru’er og de største 1. 
cru’er endnu noget tilknappede her bare to år efter undfangelsen. 

Vi starter gennemgangen med vinene fra Côte de Beaune, som 
normalt generelt er lidt lysere og tidligere udviklede end de røde fra 
Côte de Nuits, som vi fortsætter med næste søndag.        

Rød bourgogne        
2009 er på forhånd udråbt 
til storhed. Søren Frank 
finder generelt masser af 
sødmefuld og saftig frugt i 
glasset, og kun sjældent for 
meget af det.   

Af Søren Frank // sof@berlingske.dk
Foto: Robin Skjoldborg og Marketsquare

Søren Frank 
genfi nder 
Bourgogne 1

tilbage i rampelyset
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e 
point

93Domaine de Chassorney 

Ø

Pommard Rugiens 
1. cru, (695 kr.) 93 points
Ladoix (235 kr.) 90,5 points
Corton Renards Grand cru, 
Parent (750 kr.)    94 points

Løgismose

Før i tiden gik jeg i en lang bue 
udenom Pommard producen-
ten Parent, for vinene var på det 
skammeligste tappet for enhver 
form for charme. Således fik jeg 
ikke så lidt af et chok, da jeg stak 
næsen i disse udpræget indsmig-
rende og saftige 09’ere. 

Hvad er der sket? Datteren 
Anne Parent har overtaget roret, 
og det har endnu en gang vist sig, 
at kvinder slet ikke er så dumme 
til at lave vin. Selve frugten er 
mørk, tæt og mandhaftig med 
et ordentligt skud ristet eg, men 
bestemt ikke uden forsonende 
feminin finesse.

Selv Ladoix, som normalt er 
en relativt beskeden appellati-
on, er tæt, drøj og saftig. Rugiens, 
anerkendt som Pommards bed-
ste mark, besidder kommunens 
velkendte mørke bøffede frugt. 
Vinen er skruet glimrende sam-
men med masser af kirsebær, 
fløjl, lakrids og træ. Åben, saftig 
og ganske givende allerede nu. 

Corton’en er tydeligvis den 
største vin, ganske stor faktisk, 
men også en tand mere reserve-
ret pt. Pinot-tonen med de fine 
mørke skovbær træder dog fint 
frem bag det ristede fad og gør 
vinen til en fornøjelse.  

Beaune Greves, 
1. Cru Vigne de l’Enfant 
Jesus, ( 749 kr.) 
Bouchard Pere Savigny-les-
Beaune, Les Lavières 
1. cru, (280 kr.)  89 points

Erik Sørensen

Negociantfirmaets Bouchards 
09’ere er tydeligvis ganske sød-
mefulde, der er næsten noget 
chilensk ribenasaft over den sol-
bæragtige frugt, som er bakket 
op af lakrids og masser af vanille 
fra fadlagringen.    

Savigny’en er ikke overra-
skende den mest tilgængelige 
med en anelse jammy frugt. Hu-
sets flagskib,Vigne de l’Enfant 
Jesus, er som vanligt meget mere 
lukket og samtidig mere mørk i 
tonerne. Man fornemmer, at den 
koncentrerede vin er bygget til 
lagring. 

Saint-Romain »Sous Roche« 
(250 kr.) 

Lieut-dit 

Bag Domaine de Chassorney 
står Frederic Cossard, som ved 
siden af driver en lille négoce-
virksomhed med købte druer 
i eget navn. Der arbejdes helt 
uden svovl, gær og lignende og 
vinen fremstår da også meget 
naturagtigt lys og uklar med ren 
og ubesmittet frugt. Stilen lig-
ner Priuré-Roch og Pacalet med 
et snert af peber formentlig pga. 
vinificering med stilke samt  lidt 
vanille fra fadet. Super saftig, 
blød og i det hele taget slet ikke 
til at stå for nu og her. 

Beaune (225 kr.)
  
Lieut-dit  

Jean-Marie Berrux er en forhen-
værende reklamemand, som har 
slået sig ned i St. Romain i Bour-
gogne, hvor han sammen med 
Sarnin, som tidligere arbejdede 
i Paris’ finansverden, har startet 
et lille négociant-firma. Druerne 
er økologiske, og der arbejdes 
uden gær, enzymer og filtrering 
i kælderen, svovl tilsættes først 
ved aftapning og det i minimal 
dosis. Stilen er væsentligt mør-
kere og mere bøffet end Chas-
sorney. Næsen er domineret af 
relativt mørke toner, syltet ra-
barber, masser af lakrids, sveske 
og bredriflet fløjl. Særdeles læk-
kert. 

Corton Perrieres Grand cru 
(750 kr.)  

Brandis

Endnu en ny lille naturprodu-
cent. Den forhenværende mar-
ketingchef på Revue de Vins de  
France, Oronce de Beler, startede 
som mikro-negociant så sent 
som i 2005. At han ikke bruger 
svovl før umiddelbart inden af-
tapningen er ret tydeligt her, ef-
tersom vinen er lidt reduktiv lige 
nu og ret svær at bedømme. Uin-
teressant er den dog ikke med 
ristede popcorn, vildgær og fin 
mineralitet i næsen.  

point

91Maison Romane 

point

92Bouchard Pere

point

92,5Sarnin-Berrux
point

93Parent
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Beaune Grèves 1. cru, 
(269 kr.)
Løgismose

Såvel relativt lys kulør 
som lyse aromaer i sam-
menhængen. I starten 
forekommer vinen ret 
lukket, men så åbner den 
sig med bitre kirsebær og 
marcipanagtige toner af 
kirsebærsten suppleret 
med et beaujolaisagtigt 
indslag af banan og et hint 
af acetone. Den almin-
delige Bourgogne rouge 
fra Morey, som er smagt 
uden for nummer, er sær-
deles drikkevenlig pt.    

Ø

Volnay Santenots de 
Milieu, 1.cru (599 kr.) 
Domaine Brandis

Arnaud Ente er først og 
fremmest kendt som en 
af de førende producenter 
af hvid meursault. Her er 
han på banen med rød fra 
nabokommunen Volnay, 
hvis vine har det meget 
med at være lidt afvisende 
i deres ungdom. Således 
også her: Dette er en ret 
stram, ung og syrlig vin, 
som kun nødtvunget gi-
ver lidt æble og kirsebær 
fra sig. 

Bourgogne rouge 
(259 kr.) 
Krone Vin

Rustik, lavsvovlet vin 
fra Tonnere i det nord-
lige Bourgogne begået af 
Amaury Beaufort fra den 
velkendte champagne-
familie af samme navn. 
Stilen er højst speciel og 
kører på ren saft og rabar-
berkompot, men er ikke 
videre pinotagtig i mine 
øjne.  

point

89,5Jean-Marc Morey
point

89Arnaud Ente
point

88Les Larmes de Divona

FORHANDLERE:      Eriksorensenvin.dk            Domainebrandis.dk             Loegismose.dk           Lieu-dit.dk            Kronevin.dk 

Det er din tur... tlf. 70 12 50 11 | rejser@myplanet.dk | www.myplanet.dk

Ø-hop på 
Hawaii 
Tag på en uforglemmelig rejse fra ø til ø og 
oplev uberørt natur, mægtige vulkaner og en 
fascinerende, traditionel kultur. Mulighed for 
stop i USA. Fly (også ml. øerne), hoteller og bil 
er inkluderet. 

14 dage fra kr. 13.995
Pris pr. person, når 2 voksne og 2 børn rejser sammen. Fra kr. 17.995 ved 2 voksne.

Canada | I tog på tværs
Oplev Canadas højdepunkter fra Niagara Falls til 
Rocky Mountains med tog. Komfortniveauet er 
��������	
����������������������������������������
standard er inkluderet.

16 dage fra kr. 26.350
Pris pr. person, når 2 voksne rejser sammen

Canada | Totem Peaks
Få den ultimative Canada-oplevelse i roligt 
tempo gennem de majestætiske bjerge samt et 
fantastisk skærgårds-krydstogt. Fly, bil og alle 
overnatninger på hotel er inkluderet. 

22 dage fra kr. 14.425
Pris pr. person, når 2 voksne og 2 børn rejser sammen. Fra kr. 22.550 ved 2 voksne.

USA | Vestkystens ikoner
Grand Canyon, Yosemite, Las Vegas og Los An-
geles. Det og meget mere oplever du på denne 
klassiske kør-selv rejse gennem det sydvestlige 
USA. Fly, hoteller og billeje er inkluderet.

15 dage fra kr. 8.495
Pris pr. person, når 2 voksne og 2 børn rejser sammen. Fra kr. 11.795 ved 2 voksne.

USA

  Canada

 
  



 36 / MS / BERLINGSKE / 4. SEKTION / SØNDAG 20. NOVEMBER  2011

Af Søren Frank // sof@berlingske.dk
Foto: Robin Skjoldborg og Marketsquare

I anden del af føljetonen om de røde bourgogner fra 
2009 er vi nået til Côte de Nuits, den nordlige halv-
del af Côte d’Or. Hvor den anden halvdel – Côte de 
Beaune – både laver hvide og røde vine, er Nuits 

næsten 100% dedikeret til de røde. Vinene her er gene-
relt mørkere, mere forfinede og mere holdbare. De er 
også meget større simpelthen og desværre modbydeligt 
dyre efterhånden. Det svier virkelig i læderet, når man 
skal betale 400-500 kr., hvis man vil have bare en almin-
delig kommunevin (village) fra en god producent. Men 
sådan er det med rød bourgogne fra Nuits: Vil man op-
leve det mest forfinede udtryk af pinot noir druen, må 
man til lommerne - eller søge andre drikketrug.          

I øvrigt er mit generelle indtryk, som nævnt også 
sidste uge, at 2009 er en relativt varm og moden årgang 
med sødmefuld frugt og let betonet alkohol. Det er dog 
kun i ganske få tilfælde, at vinen forekommer kvalme-
fuldt sød og tung. Ellers er der faktisk tale om ganske 
terroir-tro vine.  B

Flydende 

Søren Frank 
genfi nder 
Bourgogne 2

fløjl 
Luksuøse røde 2009-dråber fra 
Côte de Nuits i Bourgogne. 
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point

92,5

point

91,5

point

93,5

point

90,5

point
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Denis Mortet
Gevrey-Chambertin »En 
Champs« (550 kr.)  

Løgismose

Mørke og mega maskulinitet er 
kendetegnet for gevrey og ikke 
mindst Mortet, som i dag køres 
af Denis’ søn, Arlaud. Jeg havde 
håbet, at Arlaud ville have skruet 
lidt mere ned for træet, som stadig 
er meget ristet og dominerende. 
Men det går dog an her, for vinen 
er saftig og massivt koncentreret. 
En udpræget kødsmag giver sam-
men med det røgede fad en let duft 
af rullepølse. 

Frederic Cossard 
Chambolle-Musigny
(540 kr.) 90.5 point. 
Nuits Saint Georges »Les Damo-
des« (480 kr.) 92 point. 

Lieu-Dit

Dette er manden bag Domaine 
de Chassorney, Frederic Cossards 
lille négociantfirma, som altså 
arbejder med købte druer. Selv 
om der hverken tilsættes gær eller 
svovl, er stilen her en kende min-
dre radikal end på domaine vine-
ne. Chambollen er overraskende 
mørk i tonerne for appellationen 
med masser af lakrids kombineret 
med kirsebær og vanille fra fadet 
– lidt hen af gevrey. Nuits’en har 
lidt mere af det hele, bl.a. et whiff 
af kålprut, som dog letter efter 
nogen tid i glasset. Det er i øvrigt 
tydeligt, at denne del af Nuits stø-
der op til Vosne – her er masser af 
lækker mørk bredriflet fløj i både 
næse og gane.    

Perrot-Minot   
Gevrey-Chambertin (500 kr.) 

Theis Vine

Jeg har aldrig rigtig forstået Perrot-Mi-
nots stil, men manden får altid høje ra-
tings i Winespectator, så priserne fejler 
ikke noget. Her går det dog godt: Ud-
trykket er relativt lyst med meget fine 
pinottoner i form af bitre kirsebær og 
–sten. Næsen er en god kompleksitet, 
som får mig til at tænke på, om Perrot 
måske er begyndt at bruge stilke (?), og 
der er god friskhed i munden. 
 

Emmanuel Rouget 
Echézeaux Grand cru  
(1.500 kr. på lager 2012)  
 

Domaine Brandis

Det er  muligt at echézeaux er grand 
cru light, men i dette tilfælde er det i 
så fald en uhyre attraktiv og velbyg-
get letvægter. En bællevin på meget 
højt plan med en fantastisk skøn 
skovbærnæse og en lækkert cremet 
struktur. Flydende fløjl simpelthen 
og indbegrebet af appellationen  
Vosne/Flagey-Echézeaux. Rouget er 
i øvrigt først og fremmest kendt som 
nevø og arvtager til den legendariske 
mester, Henri Jayer, som døde for fem 
år siden, og han viderefører dennes 
metoder, som blandt andet involve-
rer 100% ny eg. 

Jean-Yves Bizot
Marsannay »Clos du Roy« 
(400 kr. udsolgt) 

Krone Vin

Den unge geolog Jean-Yves Bizot fra 
Vosne ligner i den grad en ny stjerne 
på Bourgognehimlen. Desværre er 
domainets samlede produktion lat-
terligt lille – 8.000 flasker – så han er 
ikke nem at komme i nærheden af. 
Udbytterne er ekstremt lave, 15-20 
hl/ha, druerne fodtrampes og af-
stilkes ikke, og der tilsættes kun en 
smule svovl og det lige før flasknin-
gen. Med andre ord, Bizot gør alt det 
rigtige, og det giver heldigvis bonus 
i denne marsannay, som er out of 
this world. Klart den bedste vin, jeg 
endnu har smagt fra denne appella-
tion, som ellers normalt er lidt af en 
underhund. Næsen er vildt sexet og 
forførende med masser af fløjl. Man 
mærker afgjort, at Bizot bruger 100% 
nye barriques, men træet er lækkert 
turneret, og vinen er med sin gode, 
friske syre perfekt at bælle nu, hvis 
du kan finde den på en af byens bed-
re restauranter.

Francois Lamarche
Vosne-Romanée 
1.cru Les Suchots  (630 kr.) 

Theis Vine

Ud fra foreliggende vin må jeg kon-
kludere, at Lamarche har oppet sig 
væsentligt siden jeg sidst smagte 
dette domaine. Stor, chunky og sød-
mefuld frugt, som suchots netop er 
kendt for, og masser af vosne-fløjl. 
Næsen er særdeles indtagende med 
mørke, saftige skovbær, et drys peber 
og god dybde.   

Ø



 38 / MS / BERLINGSKE / 4. SEKTION / SØNDAG 20. NOVEMBER  2011

point

90,5

point

89

point

90,5

point

90

point

89

point

90
Oliver Bernstein 
Gevrey-Chambertin (400 kr.) 
 
Lieu-dit 

Bernstein er ikke født ind i vinverde-
nen, men har en baggrund inden for 
musik- og management. Hans lille 
négociantfirma debuterede med 
2007 årgangen. Her er mørke og 
krydrede skovbær, som det hører sig 
til for appellationen, og et ordentligt 
drys peber i næsen, der stammer fra 
delvis vinificering med stilkene. På 
én gang både friskt syrlig og rund i 
munden. Bernstein er afgjort værd 
at følge fremover.  

Humbert 
Gevrey—Chambertin
(299 kr.) 

Brandis

Dette er ifølge importøren Hum-
berts vieilles vignes, som han glem-
te at få deklareret i tide og derfor 
må lide den finansielle tort at sælge 
som almindelig village. Hvorom al-
ting er, så er der karakterfast gevrey 
i glasset med gode mørke pinotto-
ner og fløjl. Udmærket intensitet 
og god fasthed i kødet. 

Groffier 
Bonnes Mares grand cru 
(1.250 kr. udsolgt) 

Brandis

Jeg erkender gerne, at jeg havde 
forventet mig en del mere af Grof-
fier, som med sine normalt bløde 
og mørke toner af skovbær og –
bund og silketrusser er en af mine 
favoritter. Nok er Bonnes Mares 
mere maskulin og lukket end de 
fleste cru’er i Chambolle, men jeg 
er lettere forundret over, at denne 
vin giver så lidt fra sig. Kun nød-
tvungent viser den nogle af de pi-
nottoner, man kender fra denne 
producent.  

Arlaud 
Morey Saint Denis 1. 
Cru Les Ruchots 
(450 kr.)  

Brandis

Der er masser af ristet fad og rullepøl-
se i næsen.  Mørke toner, stald og let 
harsknet kød. I munden sødmefuld 
og småtung a la châteauneuf.   

Bertrand Machard 
de Gramont 
Vosne-Romanée  
(342 kr.) 

Krone Vin

Ret anderledes næse med solbær og 
ribs snarere end de sædvanlige kirse-
bær, samt tons af lakrids og peber. Fyl-
der okay i munden. 

Anne Gros  
Chambolle-Musigny 
»Combe d’Orveaux« 
(428 kr.)  

Victoria Vin 

Heller ikke denne vin  lever op til 
mine forventninger. Anne Gros står 
normalt for nogle af Bourgognes mest 
elegante vine, som oftest er charme-
rende allerede i deres ungdom – ikke 
mindst denne chambolle. At vinen er 
relativ lys og let, er der ikke noget galt 
i, men den er desværre også ret luk-
ket lige nu og svær at bedømme. Fad 
i form af fyrrenåle dominerer  over 
frugten.  
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Laroze de Drouhin  
Nuits-St-Georges
(350 kr.) 

Løgismose

Denne vin stammer fra et lille 
négociantfirma drevet af dat-
teren til Gevrey-producenten, 
Drouhin-Laroze, Caroline 
Drouhin. Rustik nuits med sjov 
næse inklusive hest, mødding 
og mørk frugt. Ganske frisk i 
munden. 

Domaine d’Eugénie   
Vosne-Romanée
(570 kr.) 

Theis Vine

Denne vin er fra det tidligere 
Domaine Engel. Da Philippe 
Engel desværre omkom alt for 
tidligt på et surf board i Cari-
bien, er domainet i dag faldet i 
hænderne på Château Latour 
i Bordeaux med efterfølgende 
prishop. Vinen er faktisk også 
lidt bordeaux-agtig, mørk 
stram og afvisende på nuvæ-
rende stade.    

Forhandlere:
Theis-vine.dk
Domainebrandis.dk
Loegismose.dk
Lieu-dit.dk
Victoriavine.dk
Kronevin.dk 

- 50% på smykker

"Natalie" af Lapponia består 
af 18kt guld med diamanter af  
0,80ct.

Din pris kr. 49.800,-

Din pris kr.  250,-
      
      

Din pris kr. 6.100,-
     
 

Din pris kr. 9.330,-



D et starter altid med et glas af Serbiens nationaldrik, 
blommebrændevinen slivovic. Selv soldaterne ved 
den yderste frontline under borgerkrigen fik deres 
daglige ration. De gærede blommerne selv og destil-

lerede vinen på små apparater i felten. 
Og så går vi i gang med vinen. Professor Jovic, der er ønolog 

ved universitetet i Beograd, skal give mig en indføring i den ser-
biske vinscene, som indrømmet ikke er helt nem at få overblik 
over. Der er ikke skrevet mange linjer i den internationale presse 
om serbisk vinkultur – på trods af, at den er gammel og tidligere 
var ganske frodig og den mest produktive i Jugoslavien. Histori-
en har imidlertid ikke været den lokale vinkultur nådig, forskel-
lige herskere har skiftevis gjort deres for at få vinproduktionen 
udslettet – læs de muslimske tyrkere – eller udbyttet – læs russer-
ne, som i sovjettiden omstillede vinproduktionen i de østeuro-
pæiske vasalstater til masseproduktion af tarvelig konsumvin, 
designeret til at mætte de mange og altid tørstige russiske ganer. 

Da det russiske herredømme endelig endte i 1989 med Mu-
rens fald, kunne et land som Ungarn stille og roligt gå i gang med 
at omstille vinbruget til vestlige standarder. Jugoslavien deri-
mod gik som bekendt i opløsning og blev kastet ud i en serie af 
borgerkrige, og for Serbiens vedkommende har uroen dybest set 
varet indtil for relativt få år siden. I tørre tal har det betydet, at 
vinproduktionen er gået fra 100.000 hektar i 1950 til kun 15.000 
hektar i dag.

Men vinproduktionen er på vej op. Serbien er imidlertid ble-
vet stillet et EU-medlemskab i udsigt – et forhold som tydeligvis 
optager høj som lav på disse kanter – og i den sammenhæng er 
det blevet fastlagt, at vore serbiske brødre i fremtiden må have 
op til 60.000 hektar i produktion. Jovic håber på, at man snart 
kan underskrive en hensigtserklæring om årligt at tilplante 
5.000 hektar med vin i Serbien.

Smagningen viser dog, at serbisk vin endnu har et godt styk-
ke vej at gå. Der er bestemt gode og korrekte vine at finde, men 
kvalitet, som man kender den fra hylderne herhjemme er ikke 
noget, man uden videre kan gå ud fra. De store statskooperativer 
fra sovjetimperiets tid florerer stadig, men der er også en hånd-
fuld private fyrtårne, især mellemstore producenter, som har 
gjort deres navne til brands og garanter for kvalitet. F.eks. Ale-
xandrovic og Radovanovic, der begge har en årlig produktion på 
omkring en halv million flasker.  

 
MIT FØRSTE  besøg gælder dog Vrsac i det østlige Serbien, så tæt 
som man kan komme på Rumænien. Vi passerer det statsejede 
vinselskab Vrsac Vinogradi, en betonbunker i bedste sovjetstil, 
som med sine 1.300 hektar er distriktets klart dominerende ak-
tør. Egentlig ville staten helst af med Vinogradi, men ingen vil 
købe, fordi markerne er for dårligt vedligeholdt, siger statsvineri-
ets tidligere agronom Dorde Krstov. Vi besøger afhopperens lille 
private vingård – hvor Krstov før leverede sine druer til Statsvi-

Balkan boogie  

Her gennemgår Søren Frank et indvielsesritual og modtager efterfølgende et diplom som bevis på, at han har bestået sin eksamen i vinsmagning.  

Vin. I Serbien er vinkulturen først langsomt ved at komme sig efter 
kommunisme og krig. Her starter rejsen, som byder på balkanmusik 
og vinsmagninger, hvor man ikke spytter ud.    

// sof@berlingske.dkTekst og foto: Søren Frank 

DONAUVIN1
I dag og de næste søndage rejser 
Søren Frank langs Donaufl oden 
gennem de gamle vinnationer i 
Østeuropa. 

 Ø
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Søren Frank 
smager tradi-
tionel barolo 
fra den nye 
årgang 2007 
og jævnfører 
den nu af-
døde Bartolo 
Mascarellos 
drøm om en 
verden uden 
Berlusconi og 
små nye fran-
ske egefade. 

Bartolo M
ascarello. 

Foto: Lars Svankjæ
r.

No Barrique, 
No Berlusconi! 
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Af Søren Frank // sof@berlingske.dk         
Foto: Marketsquare

»No Barrique, No Berlusconi« skrev den 
legendariske baroloproducent Bartolo 
Mascarello på en af sine håndtegnede 
etiketter sidst i 1990erne. På én gang en 

holdningstilkendegivelse og en varedeklarati-
on eftersom »no« på italiensk betyder »nej« (til), 
mens det på engelsk betyder »ingen«. Det, den 
erklærede traditionalist og kommunist Masca-
rello (som døde i 2005) ville fortælle os, var, at 
han foragtede de små forkætrede 225 liters ege-
fade, kaldet barriques, lige så meget, som han 
hadede den italienske premierminster. Ham, 
der jo blandt andet gjorde sig bemærket ved 
at danne regering med det endnu mere radi-
kalt højre-nationalistiske Lega Nord, som stod 
stærkt i Piemonte. 

Berlusconi var ikke overraskende utilfreds 
med etiketten og beordrede billedet af ham 
selv fjernet fra flasken, hvorefter Mascarello 
dækkede portrættet af statslederen til med en 
lille julekalenderagtig luge med en mariehøne 
udenpå.   

Hadet til barriques var funderet i striden 
mellem de såkaldte modernister og traditiona-
lister, som især hærgede i 1980erne og 90erne 
og fik splittet mangt en familie i Langhe-bak-
kerne, hvor baroloen bliver lavet. 

Grunden til, at de små nye fade er så kontro-
versielle i Barolo, er, at de tilføjer vinen ekstra 
lag af krydderier såsom kanel, kokos og vanille 
og ikke mindst ristede, ofte sødmefulde noter 
hen af chokolade og kaffe. Det er traditionali-
sternes holdning, at nebbiolodruen, som i for-
vejen er meget krydret og kompleks og faktisk i 
sig selv bærer af træ-noter i form af for eksempel 
ceder, kamfer og sandeltræ, ikke behøver sådan 
et aromatisk gangstativ. Ja, endda, at egetræs-
noterne maskerer og forstyrrer det rene neb-
biolo-udtryk.     

I anledning af, at Italien nu er Berlusconi-fri, 
har vi besluttet at hædre Mascarellos utopi ved 
at smage barrique-fri barolo i den nye årgang 
2007 (måske også fordi det, med få undtagelser, 
er den form for barolo, jeg foretrækker i dag).

Med hensyn til 2007 vil jeg karakterisere 
den som en god, men også temmelig ameri-
kansk årgang – hvilket vil sige, at året var varmt 
og druerne meget modne (de amerikanske kri-
tikere har således allerede kvitteret med høje 
ratings). Resultatet er meget mørke vine med 
generelt mørke aromatoner – altså med et ind-
slag af nærmest tørret, sveskeagtig frugt. Vine-
ne er generelt ganske koncentrerede, men også 
til den sødmefulde og lettere alkoholiske side. 
Det er vine, som vil drikke godt relativt tidligt, 
mens man venter på, at de mere klassiske og 
stramme 06erne bliver blødt op.

Hvor 06 ligner 1996, er det pudsigt, hvor 
meget 07 ligner 1997. Hvilket betyder, at 2007 
ikke nødvendigvis er den bedste årgang på den 
lange bane. Når man smager 97erne i dag, er de 
måske ikke ligefrem gået helt over, men det er 
kun de absolut allerbedste, som afgiver løfte 
om yderligere positiv udvikling. B       

  
Brunate-Le Coste, Giuseppe Rinaldi 
(449 kr.  BB Vinimport – udsolgt)  
Beppe Rinaldi, som i gamle dage kunne være lidt af en tør fætter, 
har klart fået en ny frugtighed og præcision ind i sine vine. Brunate 
har smagningens lyseste, mest burgundiske udtryk: Næsen oser 
af fine saftige kirsebær, man fornemmer et strejf af træ. I munden 
relativt let og læskende, en rigtig femi-vin.   

Barolo, Bartolo Mascarello 
(649 kr. Adriat Vinimport) 
Mascarellos stil er blevet mere attraktiv, efter at datteren 
Maria-Teresa har taget over. Som hos Rinaldi (der er nevø) 
er vinen blevet mere fin og frugtig med en klart burgundisk 
kirsebærtone. Sammenlignet med Rinaldi er Mascarello lidt 
mørkere og en anelse mere maskulin med eukalyptus og la-
krids. Og så forekommer denne 07er en tand mere lukket og 
reserveret, end de to-tre gange jeg tidligere har smagt den.

Cascina Francia, Giacomo Conterno 
(1.099 kr.  Adriat Vinimport)    
G. Conternos vine, som laves af seneste generation Robert 
Conterno, er notorisk svære at smage, når de lige er kommet på 
markedet. Vinen skal gerne lige have et par år (2004 er f.eks. skøn 
pt.) og denne 07er er ingen undtagelse. Fast, stram og lukket som 
den er. Den åbner sig imidlertid langsomt og afslører Conternos 
nye, fine, bærrede og feminine stil – om nogle år vil den formentlig 
stå som feltets bedste.   

Bricco delle Viole, Aldo Vajra  
(529 kr. HJ Hansen/Vinspecialisten /Mad & Vin) 
Aldo Vajra bor i Vergne, en del af barolo-barolo, som ligger 
tæt på La Morra både geografisk og i stil: Vi taler om fine lyse 
burgundiske bær, mest ribs. Bortset fra et strejf af chokolade, 
som jeg tilskriver det faktum, at Vajra benytter relativt nye, 
store fade, er der tale om en meget ren vin og saftig vin med 
årgangens karakteristiske sødme.   

Rocche, Brovia
(449 kr. Domaine Brandis)  
Endnu en traditionalist, som har fået strammet stilen op. Væk er 
det lidt støvede præg, som kunne præge vinene. Tilbage er kun 
fine, rene og saftige bær – især ribs. Udtrykket er relativt lyst, selv 
om Rocche set i relation til Brovias egen portefølje er til den mørke 
side. Stilen er meget klassisk, absolut uden tegn på egetræ, men 
krydret med lakrids, kamfer og sandeltræ.    

Boscareto, Principiano 
(Frigives september 2012 til ca. 600 kr. Domaine Brandis)  
Unge Ferdinandos topvin, Boscareto er usædvanlig for barolo 
derhen, at den er fodtrampet og gæret med stilkene helt uden 
tilsætning af svovl – som en ur/natur-bourgogne. Og den 
smager også anderledes med en kombination af let jammy 
jordbær, kardon og jordede rødbede-noter, tjære og soja. I 
munden særdeles drøj. 
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Bussia, Giacomo Fenocchio 
(275 kr. Winewise) 
Fenocchios vine er langtfra de mest koncentrerede. De er tværtimod 
elegante og højst drikbare i en fløjlsagtig burgundisk stil. Her er 
det hovedvinen Bussia, som trods beliggenheden i Monforte er 
relativt lys og feminin. 

Cascina Nuova, Elvio Cogno 
(229 kr. Oxholm Vin) 
Cogno, som holder til i den lidet kendte Barolo-kommune Novello, er et 
nyt, men ikke desto mindre rigtig godt bekendtskab for mit vedkom-
mende. Stilistisk ligger Novello et sted mellem Serralunga og Monforte, 
det vil sige relativt mørk og maskulin frugt – her blåbær og skovbær. 
Stilen er fløjlsagtigt  burgundisk med en let mostagtig moderne tone og 
et strejf af chokolade fra træet, men ellers er Cascina Nuova, som er den 
mindste af fire Cogno-baroler fra Ravera-marken, feltets mindst søde.  

Magheria, Luigi Pira 
(369 kr. Adriat Vinimport ) 
Unge relativt nystartede Gianpaolo Pira er vel ikke ligefrem en forbenet tradi-
tionalist, men modsat hans større barolo’er, Marenca og Rionda, bruger han 
kun store fade på Magheria. Blandt Piras vine Magheria den mest femnine, 
men ikke desto mindre forekommer den i dette selskab qua sit Serralunga-
slægtskab mørk, maskulin og koncentreret med en god ren og dyb næse. I 
munden fornemmes årets sødme og alkohol, samt markant tannin.   

San Giuseppe, Pecchenino 
(269 kr. HJ Hansen/Vinspecialisten/Mad & Vin) 

Pecchenino bor i Dogliani, højborg for dolcettodruen, og har da opbyg-
get sit ry som førende producent af denne lokale specialitet. De senere 
år har man også lavet barolo, og hvor Pecchenino er kendt for barrique-
lagret dolcetto, hvilket absolut er en sjældenhed, så får barolo’erne kun 
store fade. San Giuseppe kommer fra Monforte, hvilket klart fornem-
mes på de mørke fint bærrede toner, som suppleres med kardon 
og et strejf chokolade, som stammer fra fadet.     

Colonnello, Aldo Conterno 
(899 kr. Domaine Brandis) 
Siden sønnerne Franco, Giacomo og Stefano har overtaget rorpinden hos 
denne gren af Conternofamilien, har den fået monteret både hækspoiler, 
fartstriber og brede alufælge. Udbyttet er sænket væsentligt, kontaktperioden 
med drueskindene er forlænget, og fadene skiftes nu så tit, at vinen nærmest 
oser af træ. Vinen er næsten sort og massivt koncentreret med tyk mørk 
sveskefrugt. Det er lige før, at man får associationer til amarone.     

Ginestra Case Matè, Elio Grasso 
(465 kr. Jysk Vin) 
På trods af beliggenheden i Monforte er i frugten i denne vin relativt lys 
og burgundisk. Her er også lidt træ og rosin i næsen. I munden fornem-
mes årgangens sødme og alkohol.

Cerretta, Luigi Baudana 
(529 kr. HJ Hansen/Vinspecialisten/Mad & Vin)    
Denne vin er i realiteten lavet i Aldo Vajras kælder i Vergne, men jeg kan forstå, 
at Vajras børn Giuseppe, Francesca og Isidoro, fremover vil lave Baudana-vine-
ne i den gamle Baudana-kælder og i øvrigt på biodynamiske druer. Vinen ligner 
således Bricco delle Viole en del, men den er mørkere i frugten (Cerretta ligger i 
Serralunga) og mere sødmefuld og choko-coated.   

FORHANDLERE 

Adriatvinimport.dk

Domainebrandis.dk

Hjhansen-vin.dk

Bb-vinimport.dk

Winewise.dk

Oxholm-vin.dk

Jyskvin.dk
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H vis det fortsætter på den her måde, skal du ikke regne 
med, at der er flere druer på stokkene i sidste uge af 
september. Alt vil være høstet – også nebbiolo,« siger 
Silvia Altare, da jeg møder hende på vinmesse først 

i september i København, hvor hun står og skænker sin og far-
mand Elios berømte barolo. 

Hvad er det, hun siger? Jeg kan næsten ikke tro mine egne 
ører. Det er helt normalt, at dolcetto, som er en tidligt modnende 
drue, og bruges i friske hverdagsagtige rødvine til lokalt forbrug, 
høstes i september. Barbera følger derefter, ofte også i september. 
Men nebbiolo, som er druen bag barolo og barbarescovinene, er 
anderledes sent modnende. Det ligger faktisk i selve navnet, for 
nebbia betyder tåge og henviser til den damp, som normalt lig-
ger dekorativt over barolo-bakkerne om efteråret. Den lange 
vækstperiode og ikke mindst de kølige nætter, som efteråret 
bringer, er en væsentlig faktor for udvikling af baroloens kom-
pleksitet og elegance. 

Nebbiolo høstes normalt et godt stykke inde i oktober, før i ti-
den endda helt ind i november. Jeg er bekendt med, at det meget 
varme forår har medført en tidlig blomstring i år, hvilket fører 
til en tidlig høst, med mindre selvfølgelig sommeren er kold og 
forsinker modningen. Således har væksten i år konstant været 
to-tre uger længere fremme end normalt.  

Eftersom vi brændende ønsker os høst-action og billeder af 
druer, har jeg før sommerferien analyseret mig frem til, at sidste 
uge af september er den største chance for at se druer. Hvis et om-
slag i vejret skulle udskyde høsten af nebbiolo, vil barbera stadig 
være i spil på det tidspunkt.  

Hvor vi således har hjertet helt oppe i halsen, da vi sidst i sep-
tember ankommer til Langhe, som området, der dækker Barolo 

og Barbaresco kaldes, er vinbønderne helt anderledes afslappe-
de. Høsten her er mindre dramatisk end i f.eks. Bourgogne, hvor 
rødvinsproducenterne kun har en drue – pinot noir – at arbejde 
med, og især beslutningen omkring høstens startdato, kan være 
forbundet med nervøsitet. I Langhe varmer bønderne stille og 
roligt op med dolcetto, holder formen ved lige med barbera og 
når de kommer til nebbiolo er drueplukkerne allerede inde i ru-
tinen og maskineriet i kælderen er oppe at køre. 

Høsttiden kan selvfølgelig blive en hovedpine for vinbonden, 
hvis det regner, for stokkene drikker, så druerne bliver store og 
vandholdige og vinen i sidste ende tynd. I værste fald medfører 
det fugtige miljø endda råd. Men den situation er vi slet ikke i 
nærheden af i år. Det har ikke regnet i en rum tid, og ifølge mete-
orologerne er der ikke heller ikke noget på vej. Vejret er nærmest 
uhyggeligt stabilt med temperaturer oppe og kysse de 30 grader 
hver eftermiddag. Faktisk er det så tørt, at ikke bare vores sko, 
men også druerne, konstant er dækket af et tykt lag støv. En af 
producenterne fortæller, de har tænkt sig at »vaske« druerne ved 
at oversprøjte dem med vand i marken, før de kommer hjem i 
kælderen. En fremgangsmetode jeg ikke har hørt om før, og som 
jeg heller ikke er helt sikker på er comme il faut, eftersom kunst-
vanding ikke er tilladt. Men på den anden side: Hvem er interes-
seret i at få sand og grus i sin barolo? 

I Barbaresco, som altid er et par uger forud for Barolo, er alle 
druer allerede høstet, da vi ankommer, men i Barolo er aktivite-
ten på sit højeste. Eleonora Barale, datter af den ærketraditionel-
le producent, Sergio Barale, fortæller, at hendes far meget gerne 
ville have udskudt høststarten nogle dage, for han har aldrig tid-
ligere i sit lange liv høstet baroloen i september og synes derfor, 
at det føles forkert. 

»

Historisk tidlig 

VIN. RAPPORT FRA ENDNU 
EN TROPEÅRGANG I LANGHE. 
SØREN FRANK DROG TIL 
BAROLO OG BLEV RYSTET I SIN 
GRUNDVOLD. 

Af Søren Frank // sof@berlingske.dk        Foto: Robin Skjoldborg

Fuld action på høsten i Angelo 

Gajas Colombaro-mark i Ser-

ralunga. I baggrunden ses 

Vigna Rionda, Barolo’s måske 

bedste mark. Den bare plet 

skyldes at to ud af tre arvinger 

efter den tidligere ejer Tomaso 

Canale, som i sin tid leve-

rede druer til Bruno Giascoa’s 

legendariske Rionda, har 

trukket de gamle vinstokke 

op, fordi de ydede for lidt.      
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Selv om nætterne nu er ganske friske, er der ikke tvivl om, at 
2011 bliver endnu en eksotisk årgang for barolo. Juli bragte gan-
ske vist tre relativt kølige uger, men så slog vejret om, og vinden 
begyndte at blæse varmt og ondt fra Afrika med en monster-
varm og tør august til følge, og så fulgte meget mere af det hele i 
september. Hvad de tre kølige juli-uger har gjort af godt for ba-
roloen er endnu for tidligt at sige. Nebbiolo er notorisk svær at 
smage som ung, og vinmagerne er altid forsigtige med spådom-
me. De fleste er dog enige om, at for meget varme ikke er godt for 
nebbiolo, måske lige bortset fra, når den seneste årgang skal sæl-
ges. Som f.eks. 2007, som er i pipeline i øjeblikket. De fleste pro-
ducenter roser den til skyerne, selv om vi andre godt kan smage, 
at det langtfra er en typisk årgang, pakket som den er med mørk, 
sødmefuld sveskefrugt. Forbavsende drikkevenlig og en god 
restaurationsvin, men som det tydeligvis er tilfældet med dens 
look-a-like, årgang 1997 i dag, tvivler jeg på, at 2007 generelt har 
de helt store udviklingspotentialer. 

Amerikanerne er imidlertid meget glade for disse letdrikke-
lige, søde årgange og journalisterne over there er altid parat med 
top-ratings. Selv 2003, der bragte den hidtil heftigste hedebølge 
over det meste af Europa og så meget tørkestress, at nebbiolens 
notorisk barske tanniner aldrig blev modne, gav de høje karak-
terer. Selv om det altid er farligt at spå om en ung barolos fremtid, 
er der noget som tyder på, at de seneste år har tilgodeset ameri-
kanerne og europæerne ligeligt.

2006 ER EN MEGAKLASSISK  årgang med relativ lys, elegant 
frugt og særdeles heftige tanniner – en gemmeårgang, som lig-
ner 1996 en del. Så fulgte som sagt 07 med amerikanervenlig 
sveskefrugt og så endnu en klassisk europæisk elegantier med 

08, som er en årgang, der ikke trænger sig på i ekstremitetet, men 
fint afspejler både producent og terroir. Så svingede pendulet 
igen i retning af USA. 2009 har givet sødmefuld og blød barbera 
og nebbiolo Langhe (der frigives før barolo og barbaresco) et 
tydeligt tegn på, at der er en easy drinking amerikaner-barolo i 
vente. 2010 vendte tilbage med klassiske toner, og som sagt lig-
ner 2011 endnu en californisk årgang. Om det er et udslag af glo-
bale klimaforandringer eller bare et statitisk tilfælde, skal jeg 
ikke kunne sige, men det er unægtelig et anderledes billede, end 
man så for bare 20-30 år siden. 

Billedet af den tidlige, varme høst gælder generelt i Italien. 
Grundet den tørre sommer er udbytterne de fleste steder noget 
lavere end i 2010, generelt 10 procent mindre. Da Frankrig sam-
tidig har haft en mindre varm og tør sommer, ser det ud til, at 
Frankrig i år overhaler Støvlelandet hvad angår volumen.

I Bordeaux har den røde høst været svær og af jævn kvalitet. 
Blomstringen kom tidligt, og mens sommeren var kølig, blev 
september varm og fugtig – en noget uheldig cocktail som med-
førte udbredt råd. Råddenskaben er de til gengæld glade for i Sau-
ternes, så længe det er den ædle slags kaldet botrytis, så Yquems 
kældermester, Sandrine Garbay, som jeg løb ind forleden, er godt 
tilfreds.                           

Billedet gentager sig i Bourgogne. En tidlig høst ovenpå en tid-
lig blomstring og en kølig fugtig juli. August var dog varmere, og 
en tør vind under høsten forebyggede de værste rådskader. Men 
– som så ofte før – et lettere år for de hvide end de røde. Umiddel-
bart lyder det hen af 2007, som for de rødes vedkommende gav 
en let og tidligt moden restaurationsårgang. B    

Søren Frank var inviteret til Langhe af Strada del Barolo 

 høst i Barolo 
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Bobler 
uden 
grænse

2009 Bloomsbury, Ridgeview 
(Sussex, England) 
268 kr. v 6 fl , Vinens Verden 
Let mørk, næsten rosé i glasset. På trods af, at 
blandingen er domineret af chardonnay, er der klare 
pinot toner i næsen. Fin modenhed, knastør, sprød og 
champagneagtig med ganske let sødme. En vin i glim-
rende balance og på højde med gedigen champagne. 
 

Cremant du Jura, Domaine Cavarodes 
144 kr., Krone Vin 
Lækker, krydret næse med god dybde og let naturag-
tige toner af vildgær. Nødder, tørret frugt. Massiv syre, 
men i god balance. Champagneagtig, men har alligevel 
også noget andet. 

Cremant de Jura extra brut, Tissot 
144 kr., Rosforth  
Relativt mør – gylden med skær af rav. God dyb 
næse med relativt mørke toner af chokolade, træ 
og nødder. God syre, men samtidig rund og fyldig. 

2009 Oinos Riesling-Extra brut, 
Trossen (Mosel) 
194 kr., Krone Vin 
Cremant-agtig sekt fra den glimrende biodynamiske 
moselproducent Rudolf Trossen. Særdeles ung og frisk 
med grønne æbler, blomster og let petroleum. 
Ganske krydret med et indslag af jord. Ret heftig 
mousse og begrænset sødme.  

Cuvée Bellavista (Franciacorta) 
245 kr., Adriat Vinimport 
Klassisk, lettere neutral franciacorta fra Lombardiet 
i Norditalien. Næsten farveløs. Frisk og sprød med 
gær og kalk i næsen. Kalket smag med nogen 
sødme, men også en del syre. 

2010 Mauzac nature, Robert & Bernard
Plageoles (Gaillac) 
144 kr., Rosforth 
Speciel vin lavet på druen mauzac. Naturlig derhen, 
at der ikke som normalt er tilsat sukker og gær for 
at skabe andengæringen (som giver boblerne) på 
flasken. Gylden i farven med blød og sødmefuld saft 
(10 gram restsukker) og et snert af vildgær i næsen.  

La Bulle Gamay, PUR (Beaujolais) 
170 kr., Krone Vin 
I afdelingen for spøg og skæmt finder vi denne søde 
mousserende beaujolais fra den smågale duo Florian 
Looze og Gérard Alonso, aka Production Unique 
Rebelle, i mørk pink med en børnefødselsdag af 
jordbær og bolsjer i næsen og 8 pct. alkohol 
– lidt a la asti. Til dessert – formentlig? 

2009 Pinot Noir brut nature, 
L’Or de Vix (Bourgogne) 
258 kr., Krone Vin
Elodine Beaufort, fra natur-champagne-familien af 
samme navn, arbejder også her i Bourgogne uden 
svovl. Det mærker man straks på næsen, som et 
klart strejf af vildgær. Vinen forekommer endnu 
meget ung med æble og blomster og bolsjet 
– cremantagtig uden svovl. 

D et kommer muligvis som et chok for visse læsere, at vinderen 
i denne test af frie bobler kommer fra Sussex i England. Og nej, 
det er ikke nogen trykfejl, de bedste producenter i Sydengland er 
i stand til at producere mousserende vine, som grundet det rela-

tivt kølige, men dog lune set i forhold til Danmark, klima kommer tæt på 
champagne i både stil og kvalitet. Af selv samme grund er de store cham-
pagnehuse begyndt at overveje opkøb af jord netop på de breddegrader. 

For mig er det ikke nogen overraskelse, at en englænder gør sig så godt, 
eftersom jeg de seneste par år har tilbragt en del tid i London, og i den pe-
riode gjort det til en vane at indlede et restaurantbesøg med et glas UK-
sparkling, som serveres mange steder. 

På den delte førsteplads med 92 point, finder vi et par andre af de få 
mousserende vine, som i min verden kan udgøre et værdigt alternativ til 

Af Søren Frank
// sof@berlingske.dk
Foto: Marketsquare

Søren Frank 
kigger på 
alternativer 
til champagne. 
England og Jura 
løber af med 
sejren.   
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2009 Cremant d’Alsace, Pierre Frick 
144 kr., Rosforth 
Cremant lavet på 60 pct. pinot blanc og 40 pct. riesling 
fra Alsace’s første biodynamiker – uden tilsætning 
af svovl. En rig og chunky vin med mørke udviklede 
toner og god dybde på næsen: Nødder, saftig tørret 
frugt, rosiner og chokolade. Afrundet med let sødme 
(selv om der ikke er tilsat dosage).  

2001 Saumur Brut non dosé, 
Chateau Tour Grise (Loire)
132 kr., Rosforth 
Baseret på 100 pct. chenin blanc uden tilsætning af 
sukker ved andengæringen. Krydret og sherryagtigt 
udviklet i næsen med et ikke helt rart indslag af 
grøntsager.  

Petillant naturel 
Piege a fi lles, Les Capriades (Loire) 
170 kr., Hvirvelvin
Usvovlet lettere uklar let mousserende og sød vin på 
druerne chenin blanc og petit meslier. Næsen har klare 
chenin-kvaliteter i form af stødte æbler og pærer, tør-
ret frugt og honning. God saftighed, nogen restsødme 
og en del syre.   

Rue de la soif, pet’nat, Jolly Ferriol (Roussillon)
140 kr., Hvirvelvin
Muscatbaseret petillant naturel. Dybt gylden og 
temmelig uklar. Lambicagtig næse med klar vildgær. 
Aromatisk parfumeret krydret, med eksotisk saft – 
passionsfrugt. Nogen sødme.   

Moussoullon, Les Griottes (Loire) 
215 kr., Hvirvelvin
Dejligt tør og fin pet’nat lavet på chenin blanc: Dybt 
gylden, næsten klar med udpræget aromatiske 
cheninnoter af let overmodne æbler, hø og honning.  

The Péteux, Domaine Octavin (Jura)  
162 kr., Krone Vin
Chardonnaybaseret pet’nat på 10,5 pct. Vildgær og 
mandler i næsen, ung, frisk og frugtig grønne æbler og 
ganske meget syre. Relativt tør – den i pet’nat-feltet, 
som kommer tættest på champagne/cremant. 

Eureka, La Coulée d’Ambrosia (Loire)
140 kr., Hvirvelvin
Nærmest ravfarvet. Særdeles udviklet/oxideret næse 
med chokolade, tørrede frugter, nødder, svampe og 
mødding. Inde bagved kan man godt fornemme 
chenin blanc-æble. 

Tant-mieux, Philippe Bornard (Jura)
147 kr., Krone Vin
Uklar rosé med vildgær og saftige røde kirsebær i 
næsen. Sødmefuld og læskende med poulsard-druens 
krydrede eftersmag. 8,5 pct. alkohol – server den (til 
de voksne) på børnefødselsdagen, på stranden eller 
på terrassen. 

Vinens Verden - Wine.dk
Hvirvelvin.dk
Kronevin.dk
Rosforth.dk
Adriatvinimport.dk

champagne – nemlig cremant fra Jura, som jeg finder væsentligt mere in-
teressant end alle andre cremanter fra Frankrig, jeg hidtil har smagt.

Favoritterne fra UK og Jura er suppleret med en række bobler fra re-
sten af Frankrig og verden. Også den særlige kategori, petillant naturel, 
hvor vinen ikke – som ved champagnemetoden – er tilsat ekstra gær og 
sukker for at booste andengæringen på flasken, som jo er den, der giver 
boblerne. Resultatet er en vin, der typisk er lav i alkohol med nogen rest-
sødme og cirka halvt så mange bobler som champagne. Noget direkte 
alternativ til champagne er pet’nat således ikke, men det kan være en 
særdeles sjov (og naturlig) måde at slukke tørsten på – som i for eksempel 
Jura-bonden Philippe Bornards rosé Tant-mieux lavet på poulsard-dru-
en, som jeg godt gad drikke i store slurke på terrassen til sommer. B        
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Fra port til 
monsterrødvin 

DUORO KAPITEL
 
LÆS KAPITEL 2 
NÆSTE SØNDAG 1
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Tekst og foto: Søren Frank
// sof@berlingske.dk

D uoro-dalen er et af verdens flotteste og mest drama-
tiske vinlandskaber. Vinmarkerne skærer sig gen-
nem de granitholdige bjergsider som grønne bånd 
om sommeren – orange og gule i efteråret – for ofte er 

skråningerne så stejle, at markerne må plantes i terrasser. Man-
ge af dem skråner lige ned i Duorofloden, der bugter sig dovent 
gennem det storslåede landskab. 

Men det er – og især var - også et af verdens sværest fremkom-
melige vindistrikter, som ligger flere timers kørsel inde i landet 
fra Porto. Mens jeg er på vej mod mit mål, mindes jeg mit sidste 
besøg i Duoro, som fandt sted dengang, før Portugal gik amok i 
EU-penge og byggede, hvad der i dag er Europas største motor-
vejsnet målt i kilometer per indbygger. 

Dengang var det en fordel at tage toget fra Porto og ind i da-
len, og det gik da også meget godt på vej ud, men vejen tilbage 
søndag aften står stadig som lidt af et mareridt for mig. Jeg havde 
forsøgt at gardere mig ved at bestille plads i en ikke-ryger kupé 
på 1. klasse, men efterhånden som tiden skred frem, og toget 
blev fyldt af fodboldtilhængere og soldater på vej tilbage fra or-
lov, hjalp det ikke meget. Jeg forsøgte at klage til konduktøren, 
men inden længe sad også han og pulsede cigaretter inde i min 
kupé. Da de drikkende soldater og hooligans kom i nævekamp 
ude i korridoren, så jeg ingen anden udvej end at søge tilflugt i en 
kupé befolket af to tilsyneladende lesbiske, jødiske kvinder, som 
de unge mandlige brushaner tydeligvis ikke turde interagere 
med.

Da toget endelig nåede frem til Porto, var vi mindst tre timer 
forsinket og min chauffør, som skulle samle mig op og køre mig 
til hotellet, var pist væk. Det er selvfølgelig, hvad der kan ske, når 
man rejser i Sydamerika eller Afrika, men måske ikke lige, hvad 
man er  forberedt på inden for EU. 

OG HVAD ER DER SÅ  sket siden sidst? Jo, som sagt er stort set 
hele Portugal blevet belagt med asfalt, så jeg i løbet af et par ef-
fektive timer i bil kan nå ind i den dybe mørke dal uden at bela-
ste lugtesansen med svedende, rygende og drikkende hooligans. 

En anden markant forskel er, at hvor jeg sidst besøgte de store 
portvinsproducenter – Taylor’s Fonseca, Noval og Burmester – 
er det denne gang producenter af tør bordvin, som er på agenda-
en. Jeg har længe været på udkig efter den moderne portugisiske 
bordvin. I de gode gamle EFTA-dage, før vi kom i EU og var i han-
delsunion med Portugal, stod der jævnligt portugisisk dão eller 
garrafeira på de danske middagsborde. Siden har man forgæves 
skuet efter en vinrevolution på linje med den, som f.eks. Italien 
har gennemgået fra nord til syd. 

En smagning med Quinta do Vallado i København for et par 
måneder siden, fik dog mine øjne op for, at det måske er i Duoro, 
hvor flere og flere slår sig på bordvin, at man skal søge. Forklarin-
gen er, at det i dag langtfra er så interessant at sælge portvin, som 
det har været. Markedet er vigende og til de fleste producenters 
store irritation, er produktionen reguleret af myndighederne 
i form af de såkaldte beneficios, som er den årlige kvote af ret-
ten til at sælge portvin. Denne ret er ofte mere værd end selve 
druerne, der med 40.000 hektar i distriktet er mere end rigeligt 
af. Derfor hænder det, at en af de mange små vinbønder i områ-
det, hvoraf mange kun har vinen som bierhverv, sælger retten til 
porten, og lader druerne hænge på planterne. 

I år er beneficio’en sat ned med 20% – ikke fordi det har været 
en speciel sparsom høst, men i et forsøg på at opretholde et vist 
prisniveau i en tid, hvor lagrene bugner og verdensøkonomien 
halter. Et meget tydeligt udtryk for, at portvinsindustrien er i kri-
se. Herhjemme har vi også set store mængder af fadlagret port 
fra huset Burmester med alder blive solgt for lave priser. Det er 
muligt, at det endnu ikke ser helt så slemt ud som for sherry og 
cognac, der begge mistede halvdelen af markedet i løbet 
af en periode på ti år. Men der er næppe nogen – i hvert 
fald ingen af dem, jeg møder under mit besøg i Duoro 
– som tror på, at fremtiden vil bringe et øget salgsvo-
lumen af port. Og som flere producenter nævner, så 
var det jo også tør bordvin, man lavede her, før eng-
lænderne i slutningen af 1600-tallet fandt på at for-
stærke den endnu ikke færdiggærede og søde vin 
med spiritus, så den kunne holde sig under rejsen 
til Storbritannien. 

Vin. Søren Frank har 
besøgt Duoro dalen, 
hvor den nye, moderne 
portugisiske rødvin er 
ved at blive skabt.  Ø

João Ferreira 
Alvares Ribeiro.
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EFTERHÅNDEN SOM BILEN PLØJER SIG  gennem landskabet, 
og jeg ankommer til Quinta do Vallado, bliver indkvarteret i hu-
sets nye lille boutique hotel og beser det hypermoderne vineri, 
fordamper fornemmelsen af at være på besøg i udkants-Europa. 
Personkredsen bag Duoro Boys – et markedsføringssamarbejde 
indgået af fem uafhængige producenter – som jeg besøger, er et 
gammelt Port aristokrati. 

Således nedstammer ejeren af Vallado, João Ferreira Alvares 
Ribeiro, fra det store historiske portvinshus, Ferreira. Ejerskabet 
til porthuset var imidlertid delt ud på mange forskellige familie-
medlemmer, hvoraf flere hellere ville have penge på bordet nu 
og her end beskedne dividenter, så i 1982 blev Ferreira solgt til 
den store koncern SOGRAPE, hvis storhed skyldes den velkend-
te rosévin Mateus i den lille buttede flaske. 

SOGRAPE købte imidlertid kun selve handelshuset Ferreira, 
ikke de vingårde – kaldet quintas – som var i Feirras besiddelse, 
og det lykkedes Joãos del af familien at sikre sig Vallado. Efter 
nogle år, hvor Vallado levede af at sælge druer til Ferreiras port-
vin, besluttede João Ribeiro i 90’erne, som en af de første i dalen, 
at lægge om til produktion af tør vin. 

»Portmarkedet er vigende, ufrit (reguleret af beneficios, red.) 
og kraftigt domineret af tre-fire meget store grupper, og vi finder 
det uinteressant at producere billig ruby port,« fortæller João. 

Familien gik således i gang med en større omplantning, kun 
ca. en tredjedel blev bevaret, heriblandt de ældste 100 år gamle 
vinstokke. Hvor der i gamle dage var tradition for at plante for-
skellige druetyper i en skøn forvirring – man kan i dag registrere 
op til 40 forskellige typer på en enkelt mark – plantede Vallado 
nu enkel druetyper. F.eks. Touriga Nacional, som ellers stort set 
var forsvundet, fordi portbønderne var på jagt efter mere højt 
ydende druetyper. 

Ifølge João Ribeiro er der forskel på, hvad der er gode druer 
til port og bordvin, så druerne til den lille smule portvin, som 
Vallado stadig producerer, kommer ikke fra markerne omkring 
gården, men længere inde fra dalen, hvor der er mere varme og 

power. Til de tørre vine derimod er de gået den anden vej og er 
begyndt at beplante de nordlige skråninger for at få mere kølig-
hed ind i vinen. 

Og jagten på kølighed er – i hvert fald i undertegnedes bog – et 
kodeord for Duoro-dalen, hvor sommertemperaturerne rutine-
mæssigt overstiger de 40 grader. Jeg bider således hurtigt mærke 
i, at jeg klart bedre kan lide den kølige 2008 årgang frem for den 
varme 2009. Vallados 08’ere får mig til at tænke på syrahvinene 
fra det nordlige Rhône, som jeg holder meget af. 

Allerede basisvinen Vallado, som hovedsagelig kommer fra 
yngre vinstokke, og med 250.000 flasker årlig udgør halvdelen 
af husets produktion, har mørke toner af røg, peber og kød, som 
giver mig associationer til st. joseph. Susão, der normalt bidrager 
til den klassiske portblend med finesse, vinificerer Vallado som 
en kuriøsitet solo: Den fodtrampes og gæres færdig på barriques 
hvoraf 80% er nye: 08’eren er meget spændende og mineralsk, 
næsten salt – »grafit«, siger João - og sort i glasset med mørke to-
ner af blå- og solbær og en markant, frisk syre.

Også Vallados touriga nacional er meget interessant, faktisk 
næsten côte-rôtie-agtig med tonsvis af peber, sorte bær og violer 
i næsen. João indskyder, at man også altid finder bergamotte i 
touriga – og en dejlig saftig mund. 

Reserva Field Blend, som for 70% vedkommende kommer fra 
de gamle marker, er mere koncentreret og sveskeagtig i frugten, 
men efter min mening ikke så interessant som susão og touriga 
nacional. Lidt det samme kan siges om Adelaide – opkaldt efter 
Ferreiras stammoder, Dona Antonia Adelaide, som grundlagde 
porthuset. Vinen kommer udelukkende fra 100 års stokke og er 
lagret 100%ny eg. En imponerende drøj vin, som tyktflydende 
blækfarvet kokosjuice i 09 og med mere jord, tobak og lakrids på 
i 07, men dybest set nok mere en vin for amerikanske journali-
ster end undertegnede.  B

Quinta do Vallado importeres af philipsonwine.com 

 Ø

TAG DOG OG BLIV GIFT!

DER ER INGEN GRUND TIL AT GÅ I SORT, 
NÅR HUN SKAL I HVIDT.

Du fi nder nemlig ikke et bedre sted at fejre livets 

store fester, end her på Rungstedgaard. Vores 

nye restaurant har udsigt til Øresund, og det nye 

festlokale har plads til 250 siddende gæster.  

Vi har helt styr på traditionerne, og planlægningen 

foregår i tæt dialog med jer, så bliv ikke forundret, 

hvis vi også fælder en tåre under talerne. 
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Bobler, bajere  
 og biodynamik

Skål. Frankrig mistede sin status som vinnation par excel-
lence, Chile overtog verdensherredømmet, og boblerne 
og mikrobrygget oversvømmede verden. Søren Frank 
fortæller ti års historie om tørst. 

�Ø

A t�det�21.�århundrede�er�bygget�af�
bobler,�gik�op�for�mig��allerede�i�
slutningen� af� forrige� århundre-
de.�1999�bød�på�flere�champag-

nebesøg,�-middage,�-smagninger�og�-fester�end�noget�tid-
ligere�år.�Vi�skulle�jo�alle�være�klædt�forsvarligt�på�til�det�
store� millenniumskift.� Og� siden� er� boblerne� marcheret�
frem� år� efter� år:� Hvor� hustandsforbuget� af� champagne�
før�i�tiden�begrænsede�sig�til�en�enkel�årlig�flaske�af�den�
Gule�Enke�til�kransekagen�nytårsaften,�afholdes�der�nu�
champagnemiddage,�hvor�de�gyldne�bobler�er�alene�om�
at� udgøre� det� flydende� indtag.� Hvor� importørerne� før� i�
tiden�nøjedes�med�at�føre�et�enkelt�af�de�store�velkendte�

champagnehuse�har�enhver�vinhandler�med�respekt�for�
sig�nu�også�mindst�én�af�de�små�nye�champagnebønder�
–�récoltant-manipulents�–�i�sortimentet.�Champagne�er�
ikke�længere�bare�brand�og�livsstil,�det�er�blevet�en�vin,�
der�ligesom�f.eks.�bourgogne�kan�komme�fra�forskellige�
årgange�og�marker�og�gemmes�i�kælderen.�Champagne-
interesseren�har�også�trukket�de�andre�mindre�pebrede�
bobler�med�frem�i�lyset�så�som�cava,�cremant�og�co.�Og�så�
er�det�min�påstand,�at�den�hippe�pornoagtige�rosécham-
pagne�har�været�med�til�at�genoprette�interessen�for�den�
almindelige� stille� rosévin,� som� ellers� var� på� vej� væk� fra�
hylderne.���

En nation 
af bobler

Champagnelir 
anno 2005.  
Fotograferet 
af Isak  
Hoffmeyer.

Af Søren Frank // sof@berlingske.dk  
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Vin. Tyskland vandt The Grand Pinot Noir Award 
2012 på det første internationale Pinot symposium.    

VM I PINOT 
PÅ TYSK Tekst og foto: Søren Frank

// sof@berlingske.dk

Jurymedlem Per Styregård, vinskribent for Dagens Industri i Sverige. Fire regionale vindronninger på arbejde.

De 33 vine var skæn-
ket på karaffel. De 
sorte krukker var ikke 
til at spytte i, men til 
at placere en, to eller 
tre kviste til de tre 
bedste vine.



U troligt, at de har gættet min yndlingstempe-
ratur,« tænker jeg, da jeg som det første tjek-
ker digitaltermometeret, der står og vipper 
mellem 13,9 og 14,1 grader. Vi – en forsamling 

af 18  internationale vinjournalister – skal tilbringe de 
næste par timer her i kælderen. 

I midten af lokalet står et langt bord med 33 nummererede 
karafler med vin fra hele verden, alle lavet på druen pinot noir, 
eller spätburgunder, som de kalder den her i den tyske Ahr-regi-
on, hvor vi befinder os. Det er vores job hver især at udvælge de 
tre bedste og tildele dem 3, 2 og 1 point . Vinderen får tildelt The 
Grand Pinot Noir Award 2012. 

Bortset fra druetypen ved vi intet om vinene, men jeg gætter 
på, at en god portion af dem er tyske – alt andet ville være mærke-
ligt, eftersom det er det tyske vininstitut, som er initiativtager til 
dette første internationale Pinot Noir symposium. 

»Og hvornår er det så lige, at Tyskland er blevet en autoritet in-
den for Bourgognedruen pinot noir?« skal der nok være nogen, 
der tænker, men faktisk er Tyskland i dag verdens tredjestørste 
producent af pinot noir efter Frankrig og USA. Tyskland, som 
mange stadig kender mest for liebfraumilch, er ved at udvikle sig 
til et rødvinsland. 37 pct. af al den germanske vin er i dag tysk, og 
pinot noir/spätburgunder, som i dag er den mest populære drue, 
har gennemgået en eksplosiv udvikling de seneste par årtier. I 
1964 var den plantet på 1.400 hektar,  mens der i dag er hele 11.300 
hektar –  svarende til 13 pct.  af alle pinot-marker worldwide.  

Og jo, det smager også som om, at der er tysk pinot i adskillige 
af glassene – ikke at den tyske version, når den er bedst, stikker 
meget ud fra den franske. Jeg fryder mig stadig ved at tænke på 
dengang, jeg serverede Bernhard Hubers Wildenstein fra Baden 
blindt for den italienske importør af Domaine Leroy fra Bour-
gogne, og han gættede på, at det var en Chambolle Musigny fra 
Leroy (som er Bourgognes dyreste producent).    

Umiddelbart undrer det mig, at destinationerne ikke står ty-
deligere frem mellem de 33 vine , og at ingen af dem giver sig til 
kende som oversøiske. Jeg plejer at være overfølsom over for den 
mindste tendens til jammy frugt. Men her hjælper den kølige 
serveringstemperatur til at skjule, hvad der måtte være af mar-
meladeagtig frugt og høj alkohol. Noget andet er, at man har en 
tendens til at fokusere meget selektivt, når man smager blindt, 
man lægger et snit, og det, som optager mig i disse timer, er ude-
lukkende, om jeg kan lide den. Om vinen besidder den rette 
pinot-tone, hvilket ikke er nemt at opnå. Masser af vinbønder 
over hele kloden har gennem tiderne revet sig i håret over denne 
drue, som mister sin fine parfume, hvis den får for lidt eller for 
meget varme,  høstes i et for stort udbytte eller for sent. 

SELV OM NIVEAUET GENERELT  er højt, og mange af vinene 
ligner hinanden, går der dog ikke lang tid, før jeg finder en favo-
rit: Vin nr. 12, der bare er  en klasse bedre end de andre. Mørk i to-
nerne med lakrids og så den særlige kombination af kød, peber 
og røg, som altid får mig til at tænke på syrah fra nordlige Rhône 
– eller spegepølse. Bestemt en vin som har fået en ordentlig tur 
på nye franske egefade (barriques), men også en uhyre indsmig-
rende og sexet vin i meget fin balance. Efter at vi har afgivet vores 
stemmer anonymt, viser det sig, at cirka halvdelen af de andre 
jurymedlemmer, jeg taler med, også har nr. 12 som bedste vin.   

Hjemme på hotellet igen har jeg for brug en lille time out og 
søger ned i hotellets spa afdeling, hvor jeg får et lettere chok i mø-
det med den tyske freikörper kultur. Jeg havde glemt, at selv de 
mest satte borgere smider kludene ved enhver lejlighed her syd 
for grænsen, og jeg må således slå blikket ned, da en fuldvoksen 
kvinde springer i poolen uden en trevl på kroppen.               

Herefter går det løs med selve symposiet, som bliver åbnet af 
den nationale tyske weinkönig – vindronning – anno 2012, An-
nika Strebel, som sammenligner spätburgunder med blandt 
andet Marilyn Monroe og andre kvinder fra dengang, modeller 
havde kurver modsat dagens anorektiske siv. 

Traditionen med hvert år at vælge en ung attraktiv kvinde 
som vindronning er en skik, som strækker sig langt tilbage. I 
gamle dage var det vist mere udseendet end studenterhuen, der 
talte, når vindroningerne førte an i høstfesterne i deres dirndl  
kjoler (også kendt fra oktoberfest). I dag, hvor der udover den na-
tionale titelholder udnævnes én dronning for hver af Tysklands 
13 vinregioner, er pigerne mere forsvarligt påklædt. Ikke mindst, 
hvad angår vinviden for bedre at kunne udfylde deres funktion 

som PR-ambassadører for vinen. Det er således svært ikke at be-
mærke, hvordan en håndfuld unge dronninger iført diademer 
vimser rundt mellem standene og smager på varerne i løbet af 
de dage, pinot-symposiet varer.

Fra scenen følger en række foredrag, som sætter pinot-druen 
ind i et internationalt perspektiv. En særlig pointe er det at have 
Walter Schug på scenen. Som søn af kældermesteren på det 
statsejede Kloster Eberbach i Rheingau, som er Tysklands stør-
ste vinejendom, voksede Schug op med pinot noir. Eberbach 
har betydelige besiddelser i Assmanshausen, som er Rheingaus 
historiske  pinot hot spot. Schug emigrerede som ung til Califor-
nien i 1960erne og arbejdede med andre druer – først for Gallo 
og siden Joseph Phelps – indtil han i starten af 1980erne gik solo 
for at producere for pinot i det kølige og blæsende Carneros, som 
ligger syd for Napa og Sonoma.

»Pinot noir skal behandles som en silketrøje – man putter den 
ikke i opvaskemaskinen. Cabernet derimod, kan man sparke til 
plukfisk, og den vil alligevel komme godt ud i den sidste ende,« 
siger Schug, som ikke har glemt sit tyske på trods af adskillige år-
tier over there. 

RENT FAKTISK SMAGER VI  senere Assmannshäu-
ser Höllenberg fra Eberbach. Det sker under den tyske 
vinder af VM for sommelierer fra 1998, Markus del 
Monegos, indlæg. Monego vil påvise, at pinot noirs lag-
ringspotentiale er undervurderet, men for mig virker 
smagningen stik modsat. Nærmest som en øvelse i ne-
krofili. Hvor 2009 er elegant med salte mineralske to-
ner, kirsebær og fløjl, forekommer 1989 meget udviklet 
med mødding og gamle grøntsager, mens 1959 er som 
en balsameret mumie. Al frugt har forladt vinen, der er 
domineret af lutter brune toner af chokolade og tørrede 
frugter og svampe. 

Om aftenen er der stor gallamiddag. Maden  til store 
arrangementer, hvor 200 skal affodres, er normalt en 
skuffelse, men ikke her. Holdet fra den to-stjernede re-
staurant Steinheuer gør det godt. Der serveres hele to 
hovedretter, pinotpocheret dyreryg og peberkrydet en-
trecôte.

Aftenens helt store clou er dog 2005 Échezeaux fra 
verdens uden sammenligning mest kendt pinotpro-
ducent, Domaine de la Romanée Conti, der serveres 
uledsaget. Som en ret i sig selv. Jeg er spændt på gensy-
net, men ikke uden forbehold, for siden aftapningen er 
mange vine fra denne årgang, som jeg opfatter som den 
allerstørste nogensinde i Bourgogne, klappet helt sam-
men. 

Échezeaux’en starter også med at være helt lukket, 
men efter nogen tid i glasset folder den sig ud til en af de 
største vinoplevelser, jeg har haft længe, med uendelige 
og fine komplekse toner af rosenblade, violer og fløjl. 
En vin, som sætter hierarkiet på plads, for når pinot er 
allerstørst og mest mineralsk fra Bourgognes kalkede 
jorder, slår den stadig den tyske pinot, der hovedsagelig 
kommer fra skiferdominerede jorder.

Og så er det tid til at afsløre vinderen af pinot trofæ-
et. Og jo, det er vin nr. 12. Og jo, det er en tysker, Markus 
Molitor fra Mosel, som skal have pokal og kys af vin-
dronningen for sin 2007 Graacher Himmelreich. At det 
er en vin fra Mosel som vinder, har en ekstra historisk 
dimension, da det først blev lovligt igen at dyrke pinot 
noir i dette hvidvinsdistrikt i 1986, efter at nazisterne 
i 1933 forbød, hvad der måske har været anset som en 
fremmed sort drue i dette rene hvide miljø. Jeg noterer 
mig, at der i min personlige top ti er hele otte pinoter fra 
Tyskland. 

Omvendt er det selvfølgelig ikke så mærkeligt efter at 
det viser sig, at hele 20 af de 33 deltagende vine er tyske. 
Og når Bourgogne og Californien meget langt fra stiller i 
stærkeste opstilling, mens Oregon, som hører til klodens 
stærkeste på pinot, slet ikke er med. Ikke desto mindre 
kan vi godt tillade os at konkludere, at der er kommet en 
imponerende bredde i toppen af tysk pinot.  B

Berlingske var inviteret af Deutsches Weininstitut.

»

GRAND 
PINOT 
NOIR 
AWARD 
2012 

Søren Franks 
Top 10   
     

1. 2007 Graacher 
Himmelreich, Mosel, 
Markus Molitor (Suen-
son.dk) 94 point 

2. 2009 Devons-
chiefer »R«, Ahr, H.J. 
Kreuzberg  93 point 

3. 2008 Burkheimer 
Feuerberg, Baden, 
Bercher 92 point 

4. 2006 Fläsch, 
Gantenbein, Schweiz 
(Gergmanvin.dk) 
92 point

5. 2009 Kirschberg 
RS, Baden, Shätzle 
92 point 

6. 2007 Gärkammer, 
Ahr, J.J. Adeneuer 
91,5 point  

7. 2008 Clos de 
Mouches, Bourgogne, 
Drouhin (Hjhansen-
vin.dk) 91 point

8. 2009 Sommerhal-
de, Baden, Bernhard 
Huber (Kath-vinim-
port.dk) 91 point

9. 2009 RdP Spätlese, 
Pfalz, Knipser (Smv.
dk) 91 point

10. 2008 Jaspis Alte 
Reben, Zierreisen 
(Kath-vinimport.dk) 
91 point   

Læs I næste uge om 
Søren Franks besøg 
hos vinproducenter I 
Ahr distriktet.  
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FRA RØD 
LIEBFRAUMILCH
TIL TOP PINOT
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Tekst og foto: Søren Frank 
sof@berlingske.dk

H vor langt mod nord kan man lave stor rødvin? tæn-
ker jeg, mens vi kører og kører auf der autobahn mod 
nord efter at være landet i Frankfurt. Heldigvis er 
tyskerne et både forstående og velorganiseret folke-

færd, så vi holder ganen fugtig og kalibrerer smagsløgene med et 
par velserverede flasker spätburgunder på bussen.

Vi skal næsten helt til Bonn, før vi rammer Ahr, som indtil den 
tyske genforening, hvor Sachen og Saale-Unstrut blev indlem-
met i riget, var Tysklands nordligste vindistrikt. Breddegrads-
mæssigt er vi på niveau med Sydengland, og Ahr er således ver-
dens nordligste rødvinsdistrikt (undskyld, Avedøre og Vester 
Ulslev!) Hele 80 pct. af beplantningen er røde druer, hovedsage-
lig pinot noir.    

Man kan undre sig over, at det er pinot noir og ikke national-
druen riesling, som vokser her på de skiferholdige jorder. Det 
skyldes det ganske ekstreme mikroklima: Den snævre dal langs 
Ahr-floden med de ekstremt stejle sydvendte skråninger dan-
ner nærmest en ovn, mens vandet i floden holder på varmen om 
natten. 

Landskabet er et af de mest dramatiske, man finder inden-
for vinverdenen. Markerne er næsten lodrette, og det forekom-
mer ubegribeligt, hvordan det kan lade sig gøre at arbejdede i 
dem, som ikke er terrasserede. Vi får et lille indblik i det på det 
lokale kooperativ, Winzer Genossenschaft Mayschoss, grund-
lagt i 1868 og dermed angiveligt det ældste kooperativ ikke bare 
i Tyskland, men i hele verden. På kooperativets lille vinmuseum 
har man en udstilling af mere eller mindre antikke sko med 
pigge, knopper og andre anordninger, som har fået markarbej-
derne til at stå bedre fast på de djævelske skråninger.                  

BESØGET PÅ KOOPERATIVET,  som tæller 400 medlemmer, 
svarende til 140 hektar, og producerer 1,2 millioner flasker årlig, 
giver i det hele taget et ganske godt indblik i tilstande i Ahr før i 
tiden. Ikke mindst den store gildesal, som kan rumme 1.500 gæ-
ster, skaber billeder bag nethinden af tiden, hvor vinen herfra 
var småsød, tynd og billig, nærmest som en rød liebfraumilch. 
Hertil køres busfulde af tørstige tyskere for at lade bægret fylde 
af dirndl-klædte Mädchen. Selv i denne tomme sal kan man for-
nemme på de skramlede borde, hvordan de har været danset på 
af besoffene gæster, efterdunsten af gammel træt vin hænger sta-
dig i lokalerne.

Kimen til kvalitetsrevolutionen i Ahr – ja, faktisk inden for 
hele rødvinsproduktionen i Tyskland – blev lagt i 1982, da Wer-
ner Näkel overtog ansvaret for sølle 1,5 hektar med vin efter sin 
far. Vinen gik dengang til udskænkning i den lille lokale wein-
stube i Dernau, som faren drev. Werner Näkel derimod arbej-
dede som skolelærer – ikke nogen helt fjollet kombination med 
vinarbejdet, eftersom en stor del af vækstsæsonen ligger inden-
for den lange skoleferie. Werner undrede sig over, at den franske 
pinot noir fra Bourgogne var så radikalt anderledes end det lo-
kale sprøjt og gik i gang med at studere de franske metoder, fast 
besluttet på at lave god vin. 

Vejen til kvalitet gik først og fremmest gennem at reducere 
høstudbytterne. Hvor man sagtens kan lave glimrende riesling 
og andre hvidvine i relativt høje udbytter, går den ikke med rød-
vin og da slet ikke pinot noir. Det havde tyskerne, som dengang 
var en hvidvinsnation, svært ved at forstå. Fortidens røde tyske-
re var generelt nogle pjaskede lyse vine, som man umiddelbart 
ikke kunne smage, om de var ment som rosé eller rigtig rødvin.

Näkel gik således i gang med at implementere de klassiske 
teknikker fra Bourgogne såsom tættere beplantning, hård be-
skæring og grøn høst. 

I DAG LIGGER MEYER-NÄKEL’S,  som vineriet hedder, udbytte 
i gennemsnit under 50 hl/ha, (35 hl/ha for top cru’erne) det er 
ikke ekstremt lavt (hvilket heller ikke er nogen ubetinget god 

idé), men dog under halvdelen af, hvad der er normalt for hvid-
vin i Tyskland.

Resultaterne er ikke udeblevet. Meyer-Näkel er i dag, hvor 
ejendommen tæller 18 hektar, i stand til at tage burgundisk høje 
priser for sine vine – ofte over 500 kr. – og i 2008 vandt vineriet 
det toneangivende britiske vinmagasin Decanters International 
Pinot Noir Trophy for Dernauer Pfarrwingert årgang 2005. En 
vin, som vi smager under vores besøg på vingården, men som 
jeg finder står en smule i skyggen af årgang 2009, der med sin 
saftige fløjlsagtige skovbærfrugt faktisk giver mig associationer 
i retning af Vosné-Romanée, Bourgognes 
smørhul.                    

Det, der er sket hos Meyer-Näkel mellem 
2005 og 2009, er, at Werner Näkels datter Mai-
ke er vendt tilbage til den fædrene gård efter 
endt uddannelse på det berømte tyske vin-
universitet i Geisenheim og en efterfølgende 
dannelsesrejse som vinmager, der blandt an-
det førte den i dag 32-årige Maike forbi Comte 
de Lafon i Meursault, som er en af Bourgognes 
mest  celebrerede producenter. 

JEG HAR TIDLIGERE BEMÆRKET,  hvor-
dan Meyer-Näkels vine godt kunne have en 
lille grøn/urtet tone, hvilket er noget, som 
Maike angiveligt har arbejdet bevidst med 
at reducere ved at skære yderligere ned på 
udbyttet og fjerne nogle af bladene på plan-
terne, når der ikke er solskin nok, så der kan 
komme lys til druerne og dermed mere mo-
denhed. 

Vinene er polerede, elegante og mo-
derne, ofte med en mineralsk tone, som er 
typisk for den blåskiffer, som præger under-
grunden. 

Festen starter med Spätburgunder Blau-
schiefer, som udelukkende lagres på bar-
riques, der har været brugt før – en blød vin 
med finmaskede tanniner og lækker mørk 
blåbærfrugt. Spätburgunder S fra parceller, 
som er for små til at blive aftappet solo, har 
lidt mere træ (40 pct. ny eg) og dybere, mør-
kere toner inklusive lakrids. 

Og så er de tre enkeltmarksvine alle klas-
sificeret som Grosses Gewächs, som produ-
centsammenslutningen VDP’s pendant til 
Grand Cru: Neunenahr Sonnenberg, som 
kommer fra den nederste del af Ahr og får 
70 pct. ny eg, er selskabets charmetrold. En 
kop komplet uimodståelig saftig skovbær-
fløjlsdrik med superbløde tanniner. 

Med Dernauer Pfarrwingert rykker vi ti 
kilometer længere op i Ahrdahlen. På trods 
af, at vinen er vinenificeret præcis på sam-
me måde som Sonnenberg, forekommer 
den mere træet, hvilket skyldes at 09eren, som er den årgang, vi 
smager, stadig er en smule lukket. I det hele taget en mere fast, 
mørk og maskulin vin. 

Walporzheim Kräuterberg kommer for mig en tand for langt 
i den maskuline, tunge retning. Her er både mere koncentration 
og længde, men også tørret frugt og chokolade, som indikerer, at 
det måske mere er vin for dem, som godt kan lide amarone.

Endelig smager vi en sand specialitet for Ahr, frühburgunder, 
også kaldet pinot madeleine eller pinot précoce, fordi den mod-
ner to-tre uger før pinot noir. Umiddelbart ligner frühburgunder 
pinot noir en del, men endnu lysere og mere let i frugten med 
jordbær og rabarber og en markant peberkrydring. Desværre 
er der kun ca. 250 hektar af denne drue på verdensplan og ca. 25 
hektar i Ahr, for man kunne bestemt godt blive forfalden til den-
ne letløbende drik.  B   

Vin. Det er nok verdens nordligste vindistrikt, 
men Søren Frank fandt på sin vej gennem tyske Ahr 
overraskende gode rødvine. 

H 
KVALITETS-
PRODUCENTER 
I AHR
Meyer-Näkel 
(barrique.dk)

Jean Stodden 
(eriksorensenvin.dk)

Weingut Nelles 

JJ Adeneuer 

Deutzerhof 

H.J Kreuzberg 

(Der er pt ingen danske importører 
af de sidstnævnte fire vine)

Maike Näkel
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