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søren franks vinskole 

Af Søren Frank Foto: Linda Henriksen

Behøver det hele være så heavy? Kan man ikke bare drikke vinen og nyde den uden

at skulle tænke på den eller tale om den? Vær med fra første lektion i Søren Franks Vinskole.

jo, selvfølgelig, drik bare løs – det er jo endnu
ikke blevet forbudt at være beruset. Vin er til for
at blive brugt, så selvfølgelig er det helt legitimt
at nyde den uden yderligere skolastiske krum-
spring. Imidlertid vil mange, efterhånden som
vinglæden tager til, opleve at det ikke er hver
gang, man nyder vinen lige meget. Vi støder
uundgåeligt på vine, som vi ikke så godt kan li-
de. Det kan være fordi, vinen virkelig er dårlig –
måske endda fejlbehæftet, men det kan mindst
ligeså godt være fordi, der er tale om en vinty-
pe, som ikke falder i personlig smag, eller at vi-
nen simpelthen er serveret forkert; ved den for-
kerte temperatur, på det forkerte tidspunkt eller
til den forkerte mad.

Hvis man søger nydelse i vinen, er der derfor
ingen vej uden om at gøre bare en lille indsats
for at prøve at forstå, hvad det er, man kan lide
eller ikke lide og hvorfor. Uden nødvendigvis at
behøve at deltage i offentlige vinsmagninger el-
ler føre databaser med egne smagenoter er det
nødvendigt til en vis grad at systematisere de
sanseindtryk, vinen efterlader.

Dette kræver opmærksomhed, men det kræ-
ver selvfølgelig også lidt viden om, hvad det er,
man skal fokusere på og hvordan. Det er her,
Berlingske Tidendes Vinskole kommer ind bille-
det: Hver søndag over de kommende måneder
vil vi forsøge at gøre de nødvendige værktøjer
tilgængelige for den, som ønsker sig endnu me-
re tilfredsstillende vinnydelse.

umiddelbart lyder det måske ikke så sexet at
blive inviteret med en tur på skolebænken, men
alternativet er ikke videre perspektivrigt: Hvis ik-
ke man lærer at tage vinglasset i egen hånd, vil
det i realiteten være overladt til andre – for ek-
sempel vinhandlere, supermarkedsindkøbere,
vintjenere og vinanmeldere – hvad man drikker.
De nævnte fire faggrupper kan såmænd være bå-
de gode mennesker og dygtige vinfolk, men
sandsynligheden for, at de kan gætte sig frem til
lige netop din personlige smag, er meget lille.
Det er nu engang unægtelig lettere for tjeneren
eller vinhandleren at finde den rigtige vin, hvis
man er i stand til at beskrive det, man søger.

Sagt helt kort, handler det ikke bare om at
kunne fastslå, om man kan lide eller ikke lide en
given vin, men i højeste grad også hvorfor man

kan lide eller ikke lide den pågældende vin –
med det formål på sigt at blive bedre til at opsø-
ge de gode vinoplevelser og elegant manøvrere
uden om de negative.

For at komme her til er man som sagt nødt til
at blive bedre til at forstå vinen. Man må lære
sig at lytte til vinen – for ligesom det er muligt
at høre uden at lytte efter, kan man sagtens drik-
ke uden at smage. Vin på et bare nogenlunde
hæderligt niveau udgør et så sammensat »lydbil-
lede«, at det ikke lader sig gøre at forstå eller af-
kode den ved en enkelt slurk.

man er nødt til at skille de forskellige elementer
fra hinanden og se på dem hver for sig, før man
danner sig et samlet indtryk. På nogenlunde
samme måde som det forholder sig med musik.
Vil man gerne i dybden med et vokalnummer,
kan man starte med én gennemlytning, hvor
man fokuserer på sangen og tekstens indhold.
Ved næste afspilning kan man så koncentrere
sig om harmonierne, derefter baslinjen og til
sidst vil man have stykket et billede sammen af
musikken, som er langt mere komplekst og ud-
tømmende, end det indtryk en enkelt overfla-
disk gennemlytning ville have givet.

Overført til vinens verden handler det om
først at stille skarpt på vinens udseende, der-
næst duften – eller næsen, som man kalder det i
den professionelle terminologi. Her ligger en
stor del af vinens »smag« i virkeligheden
gemt, fordi vi et langt stykke hen ad ve-
jen »smager« med næsen.

Smagen – altså det man oplever i
munden – kan også godt kræve flere
»gennemspilninger«: Er vinen domi-
neret af syre eller garvesyre? (I mod-
sætning til hvad mange tror, er det-
te to helt forskellige elementer, som
ikke desto mindre har meget stor
betydning for vinens egenskaber.)
Er alkoholniveauet højt eller
lavt, klinger eftersmagen
hurtigt ud? Og så vi-
dere, og så videre.

Først efter at
man har dechif-
reret eller skilt
vinen ad i me-

re eller mindre udstrakt grad, vil man kende
dens svagheder og styrker og dermed være i
stand til at give et dækkende billede af vinen,
som kan lagres i hukommelsen og eventuelt vi-
derebringes. Efterhånden som man får smagt
mere og mere på denne facon, vil der begynde
at danne sig nogle genkendelige mønstre, som
kan være til stor hjælp, når der skal vælges eller
indkøbes vin. Det kan for eksempel være, at
man opdager, at mange australske vine har en
sødlig, behagelig smag, som man godt kan lide,
eller at vine lavet på cabernet sauvignon-druen
oftest har et grønligt præg a la grøn peberfrugt,
når de kommer fra kølige dyrkningsområder.

det er muligt, at jeg får det til at lyde som en stor
kunst at smage på vin. Det er jeg i givet fald ked
af, for det behøver det slet ikke at være. Alle kan
lære at smage på vin – også selv om vi fra natu-
rens hånd er udstyret med et meget forskelligt
antal smagsløg.

Det handler nemlig ikke om selve smagsløg-
ene eller deres antal, men om hvor gode vi er til
at aflæse og bearbejde de informationer, smags-
løgene og de andre sanser sender os. Det er det,
vi skal øve os i de kommende måneder her i vin-
skolen. �

sof@berlingske.dk

Lær at lytte til vinen

Sidste vinter gennemgik Berlingske Tiden-
des vinredaktør Søren Frank et undervis-
ningsforløb »live« med to hold af avisens
læsere. Vinskolen, som bestod af fem for-
skellige lektioner med både teori og prak-
tisk smagning, blev så populær, at Søren
Frank nu har videreudviklet forløbet og om-
sat det til »papir«-form. Hver søndag i løbet
af de kommende måneder vil M/S således
offentliggøre en ny lektion fra vinskolen.
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Første lektion af vinskolen kigger dybt i 

glasset... 

Af Søren Frank 

De fleste forbinder sikkert det at smage på vin med at få 

drikken ind i munden og helst helt ned i maven. Andre, 

professionelle vinsmagere, bruger derimod mest tid på 

vinens duft - eller »næse«, som man kalder den.  

Midt i diskussionen om det indbyrdes forhold mellem disse 

to grundlæggende elementer af vinoplevelsen kommer man 

ofte til at glemme et indlysende aspekt: Vinens udseende.  

Vinens visuelle fremtoning har først og fremmest 

betydning, fordi synsindtrykket altid vil være vores første 

input fra den vin, som er i glasset - ellers skal der i hvert 

fald være meget mørkt i lokalet. Kuløren skal helst være så 

smuk, klar og glansfuld, at vores tænder allerede begynder 

at løbe i vand ved synet.  

Kuløren er i stand til at forføre selv den mest hærdede 

professionelle og farve dennes indtryk af selve vinens 

smag. Det er derfor, at kældermestrene i Cognac, som skal 

blande deres drik af omkring 100 forskellige destillater, 

traditionelt smager af uigennemsigtige, koboltblå glas.  

Man vil nærmest uundgåeligt opfatte en blæksort, tætfarvet 

rødvin som mere koncentreret og dermed værdifuld end en 

lys og gennemsigtig, der oftest vil blive opfattet som let 

eller decideret tynd - også selv om det i realiteten ikke 

behøver at være tilfældet. Under alle omstændigheder går 

tidens smag helt klart i retning af dybtfarvede rødvine, 

SØREN FRANKS VINSKOLE 
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Lektion 1: Smag med øjet 



mens hvidvinene ikke helt i samme grad er genstand for farvemæssige idealer.  

for producenter af rødvin, der er baserede på druer, som fra naturens hånd har ret lavt farvepigment 

- for eksempel pinot noir fra Bourgogne og nebbiolo, druen bag barolo - er dette indlysende nok et 

problem.  

For at opretholde efterspørgslen har disse vinbønder derfor måttet omlægge dele af produktionen og 

indføre forskellige tiltag, som giver mere farve i vinen.  

Primært har man skiftet vinplanterne ud med nye, farvestærke kloner, men også i kælderen har man 

opnået resultater gennem intensivering af macerationen (udblødningen af drueskaller i mosten i 

forbindelse med gæringen), som er den fase, der giver rødvinen sin farve. Selve druekødet er stort 

set farveløst.  

Sidder man således med et glas meget dybt farvet bourgogne eller barolo, er der stor sandsynlighed 

for, at vinen stammer fra en af de såkaldt moderne producenter.  

Men, som det fremgår af den praktiske instruktion, tjener vinens udseende ikke alene som et 

positivt forvarsel om den smagsoplevelse, som venter i glasset.  

Det kan også være en kilde til at identificere fejl i vinen. Og de synlige skavanker kan i sidste ende 

være gode håndfaste beviser, som kan være med til at understøtte os i vores sag, når vi fra tid til 

anden må gå den tunge gang tilbage til vinhandleren - eller tjeneren - med en syg eller fejlbehæftet 

flaske .  

sof@berlingske.dk 

 

Før du går i gang  

I praksis er der tre ting, man kan gøre for at optimere oplevelsen af vinens farve:  
 

 

Man bør anvende et ordentligt glas. Væk med de gamle grøntonede rhinskvinglas og væk med 

mormors slebne krystal. Glasset skal være farveløst og gennemsigtigt uden ornamenteringer og 

helst også tulipanformet, så man kan lægge det på skrå, uden at vinen løber ud.  

 

Det er vigtig at sikre sig, at lyset er i orden. Dagslys er det bedste - der er folk, som mener, at det 

skal være fra nord, men så vidt behøver vi vist ikke at gå her. Vigtigst er det, at man kan se vinen, 

og det lader sig også sagtens gøre ved forskellige elektriske lyskilder - bortset fra lysstofrør, som 

bør undgås, idet de forvrænger vinens kulør og får den til at se gusten ud.  

 

Det er en god idé at servere vinen på et hvidt underlag - det være sig en dug, en papirserviet eller 

slet og ret en hvid bordplade. Sidder man for eksempel ved et brunt bord og gerne vil tjekke vinens 

farve, kan man dog også bare holde et ark almindeligt hvid papir op bag eller under glasset.  



Sådan gør du 

Klarhed:  

Det er lettest at iagttage vinens farve, når man holder glasset på skrå, derfor bør det aldrig fyldes 

mere end højst en trediedel. Før man kigger på selve kuløren, vil man oftest lige sikre sig, at vinen 

er helt klar. I dag, hvor det tekniske niveau generelt er højt, vil det ofte være tilfældet, med mindre 

der er tale om en flaske med bundfald, som ikke er blevet dekanteret ordentligt. De fleste 

hverdagsvine, som er lavet til at blive drukket indenfor et par år efter aftapningen, vil generelt være 

så hårdt filtrerede, at der ikke forekommer bundfald, som i øvrigt er helt uskadeligt. Men sidder 

man med en uklar vin i glasset, og der ikke er tale om bundfald, er der grund til at være 

mistænksom - vinen kan være fejlbehæftet, et udslag af sjusk eller problemer med hygiejnen i 

vineriets kælder.  

 

Bobler:  

Når der er tale om en mousserende vin, er det helt naturligt at betragte dens bobler - er der tale om 

en vild skum, som dør hurtigt ud, eller en vedvarende behersket strøm?  

 

CO2 er et biprodukt af selve gæringen, så der er en anelse kuldioxid tilstede i de fleste vine - selv de 

»stille«. Er der dog så meget kulsyre tilstede i en stille vin, at det kan registreres som nogle små 

bobler i kanten af glasset og mærkes i munden, kan der godt være tale om en fejl.  

 

Rødvin:  

Selve farven kan fortælle en del om vinen - især om dens alder. Hvis vi tager rødvinen først og 

lægger glasset på skrå, vil man opdage, at vinen har en kerne i midten af glasset, som altid er 

mørkere og dybere end kanten. Det er i kanten, at vinens alderstegn ført kommer til syne. Når 

rødvinen er ung, vil den - alt afhængig af druetype - generelt være meget mørk, violet eller endda 

nærmest blåsort. Hvis vinen er næsten sort helt ud til kanten af glasset, vil der næsten uden 

undtagelse være tale om en meget ung, koncentreret vin. Med alderen aftager rødvinens farve 

efterhånden som farvemolekylerne bundfælles. Vinen bliver først rubinrød og derefter begynder en 

brunlig tone at snige sig ind; typisk først i form af en kulør a la teglsten, senere som en egentlig 

brun farve. Det er dog vigtigt at understrege, at rødvinens farve aftager relativt. Det vil sige, at en 

stor vin med et mægtigt gemmepotentiale er længere tid om at miste farven end vin, som er født 

med et kort liv. Det lader sig altså sagtens gøre at finde rødvin på ti år, som ser »yngre« ud end en 

anden vin med bare fem år på bagen. Under alle omstændigheder kan vinens farve være en god 

indikator af, hvor vinen befinder sig i sin udvikling. Er den ved at være brun, er det nok på tide at 

drikke op. Skulle det ske, at helt ung vin, som netop er røget ud på supermarkedets hylde, allerede 

er blevet brunlig, er der god grund til at tro, at der er fejl i vinen, og at den derfor heller ikke smager 

godt. Endelig bør man holde sig for øje, at de forskellige druetyper har vidt forskellige 

farvepotentialer - hvor pinot noir, som før nævnt, giver relativt lyse vine, giver for eksempel syrah 

og cabernet sauvignon ofte næsten sorte vine.  

 

 

 

 



Hvidvin: Med hvidvin  
 

forholder det sig stik modsat den røde; jo ældre hvidvinen bliver, jo mørkere bliver den. Til sidst 

bliver den helt brun, hvilket blandt andet skyldes, at tanninerne (garvesyren) oxiderer. Sprøde, 

syrerige, slanke hvidvine dyrket i koldt klima vil oftest være lyse og glansfulde, flere af dem som 

for eksempel riesling fra Tyskland og alsace eller chablis har ofte en grønlig tone, som hænger ved 

med alderen. Hvide vine lavet på mere modne druer - enten de senhøstede søde vine, eller de 

almindelige tørre fra varmere klimaer - er oftest dybere i farven.  

Farven på hvidvine fra de varmere egne, som typisk har et lavere syreindhold, vil således også 

udvikles hurtigere og blive dybere i farven. Har hvidvinen været lagret og måske endda også gæret 

på små nyere egefade (kaldet barriques), vil den også antage en kraftigere kulør. Fra egetræet 

opsuger vinen nemlig en del garvesyre, der som sagt giver farve, når den bliver iltet. Sidder man 

med et glas kraftigt gul hvidvin, kan der altså være tale om en stribe forskellige muligheder; vinen 

kan være enten gammel, meget koncentreret, dyrket i varmt klima, sent høstet eller fadlagret - eller 

en kombination heraf. Bliver en ung vin derimod alt for hurtigt kraftig gul eller brun, er der - med 

mindre det er en dessertvin - god grund til antage, at der er tale om en fejl.  

 

 

»Gardiner«: Hvis man  
 

slynger eller hvirvler vinen rundt i glasset, vil man, efterhånden som den løber ned af siderne igen, 

kunne iagttage, det man kalder vinens »gardiner«.  

I andre lande kalder man det »tårer« eller »ben«. Tykkelsen og tætheden af gardinerne er et udtryk 

for vinens viskositet - kraftige gardiner er lig høj viskositet, som igen betyder, at vinen har et højt 

indhold af enten tørstof (ekstrakt), sukker eller alkohol. Altså typisk, at der er tale om en vin med 

gods i. Hvorvidt vinen er koncentreret, sød eller alkoholtung afgøres dog bedst, når man får den i 

munden, så der er ingen grund til at hænge sig alt for meget i gardinerne.  

 

 



 

 

 
 

Det, vi normalt kalder vinens smag, bliver i virkeligheden primært opfattet af næsen. 

Man snakker næsten altid om vinens smag - men i realiteten ligger det meste af vinoplevelsen i 

næsen, også når man drikker vinen. Det er nemlig sådan, at vi med munden alene ikke er i stand til 

at »smage« ret meget. Vi kan kun registrere surt, sødt, salt og bittert med munden, mens hele den 

fine buket af aromatiske nuancer, vi forbinder med vin, bliver registreret af lugteorganet i 

næsehulen. Når vinen bliver ledt ind i munden og opvarmet her, sker der nemlig det, at aromaerne 

frigøres og suser op til lugtesensorerne i næsen.  

Når vi er slemt forkølede, bliver lugteorganet møjet til - det er derfor, vi føler, at vi mister ikke bare 

lugte- men også smagssansen. Nu er der heldigvis endnu et par måneder til, det bliver sæson for 

snue, men man kan fint efterligne effekten ved at holde sig for næsen, mens man tager en slurk vin - 

du vil opdage, at du ikke kan smage noget som helst.  

Lugtesansen er altså utrolig vigtig for indtrykket af vinen, så det er ikke mindst her, man må sætte 

sin opmærksomhed ind, hvis man gerne vil udvide sin vinoplevelse. »Næsen« - som man i den 

professionelle terminologi kalder vinens bouquet (som igen refererer til en buket af aromastoffer) - 

afslører næsten hele vinens væsen og baggrund: Om vinen har været lagret på egefade, og om de er 

SØREN FRANKS VINSKOLE 
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nye og af amerikansk eller fransk oprindelse. Om vinen kommer fra et koldt eller varmt klima, og 

hvor længe den er lagret. Er man meget trænet, kan man måske endda ud fra vinens duft alene 

afgøre hvilken druetype, den er lavet på.  

Det er faktisk sådan, at der findes kældermestre og smagere i Cognac-distriktet, som slet ikke tager 

destillatet i munden, når de skal bedømme det - ligesom man indenfor whisky-verdenen ikke taler 

om smagning, men »nosing«.når man begynder at lugte mere opmærksomt til vinen, vil man 

formentlig opleve, at man bliver hurtigt træt. Næsen har det med ret hurtigt at vænne sig til en lugt, 

og så kan man pludselig ikke registrere den længere - ganske som man sjældent selv kan lugte det, 

hvis man går rundt og hørmer af armsved eller for meget parfume.  

Når næse-trætheden indfinder sig, er man nødt til at hvile lugteorganet nogle minutter, før snuseriet 

kan genoptages. Med tiden vil man dog opdage, at det lader sig gøre at optræne næsen til at arbejde 

i længere og længere tid ad gangen.  

Sådan gør du  

Første duft  

Start med at holde vinen stille i glasset, enten på bordet eller i hånden. Nærm forsigtigt næsen til 

glasset, og snus stille ind. Forsøg at holde andre tanker ude, luk eventuelt øjnene, medmindre du 

sidder i et selskab eller på restaurant, hvor det kan forekomme pinligt. Fokuser på de disse første, 

fine dufte, som er vinens mest flygtige. Er der tale om en meget lukket vin - typisk en relativt ung, 

større vin - vil der dog næppe være ret meget at hente, før man begynder at bevæge vinen i glasset. 

Men netop denne lukkethed kan i sig selv være nyttig information om, at der f.eks. er tale om en 

gemmevin i sin barndom.  

Sving vinen  

Det kræver lidt øvelse at kunne slynge vinen rundt i glasset, men til gengæld er det formentlig den 

teknik i forbindelse med vinsmagning, som man kan få allermest gavn af. Svingebevægelsen 

udføres lettest, hvis man fatter glasset om stilken eller foden. Til at begynde med er det mest sikkert 

at lade glasset hvile på bordet og forsigtigt køre foden rundt i cirkler. Senere, når der er styr nok på 

motorikken til, at bevægelsen kan udføres i fri dresur, er det bedst at holde om stilken.  

Svingningen har det formål at ilte vinen og frigøre 

de tungere duftmolekyler. Når væsken er faldet lidt 

til ro, og man stikker næsen ned i glasset, vil man 

hurtigt opdage, hvor stor forskellen er. Sådan er 

vin; den ændrer sig hele tiden - især når der er ilt 

med inde i billedet - det er derfor, det er så sjovt at 

beskæftige sig med den.  

Find frugten  

Oftest vil man forsøge at definere vinens frugt 

først. Ikke sjældent forekommer det imidlertid, at dufte, som stammer fra lagring af vinen på mindre 

egefade af relativt nyt træ, »skygger« lidt for selve frugten. Egetræet viser sig som en krydret, 

vanille- eller kanelagtig duft ofte kombineret med en sødlig brændt tone a la kaffe.  



Hvis vinen - rød som hvid - dufter af grønne frugter som æbler og pærer, vil der sikkert være tale 

om en ret ung vin. Bær er også meget typisk duftkomponent, især for rødvine. Jeg tror endnu ikke, 

at jeg har smagt den rødvin, som ikke duftede af en eller anden form for bær; enten de lyse - som 

ribs, jordbær og lyse kirsebær - eller dybere mørkere bærtoner som hindbær, sorte kirsebær, solbær 

og brombær.  

Hvidvine er mere ovre i citrus, melon, gule stenfrugter som fersken og abrikos og eksotiske sager a 

la ananas, mango, passionsfrugt og litchi.  

For både røde og hvide vine gælder det, at mange har en floral tone; rose og viol er to de 

blomsterdufte, man oftest finder. Man støder også tit på forskellige krydderier som f.eks. peber, 

lakrids, nellike, cedertræ, kamfer og tjære.  

Vinens mineralske element kan være ret subtilt og svært at beskrive, ofte vil det opleves som jord 

eller kridt. Når f.eks. riesling-vine får en vis alder, udvikler de en karakteristisk duft af benzin, som 

man enten må elske eller hade.  

Alderen  

Med alderen ændres vinens duft radikalt, så hvis vi er grundige med analysen af »snusearbejdet«, 

kan vi få et ganske godt billede af, hvor vinen er henne i sin udvikling, allerede inden vi har haft 

den i munden.  

Den friske frugt, som vi beskæftigede os med i forrige punkt, bliver nu i stedet til tørret eller 

henkogt frugt: Svesker, rosiner, figner, dadler og forskellige former for nødder. Vinen får også 

typisk mere krydderi, og så kommer der med tiden en umiskendelig duft af forfald - det kan være i 

form af våd skovbund, kompost eller et animalsk element som læder eller velhængt vildt. Nogle 

vine, som f.eks. de syrahbaserede fra det nordlige Rhône er dog præget af det dyriske allerede som 

unge.  

Tiden i glasset  

Vinen ændrer sig som sagt hele tiden, mens den står i glasset, så lad være med at døm den ude for 

tidligt. Det er ikke kun de vordende kæmper, som kan forekomme tilknappede i deres ungdom, men 

også almindelig dagligdags drikkevine. I mit ugentlige arbejde med at teste og anmelde vine til 

Guide-sektionen, oplever jeg jævnligt, at selv vine til under en 50er, som jeg har været parat til at 

bortdømme som kedelige og aromafattige, pludselig eksploderer efter fem-ti minutter i glasset. Hvis 

du støder på en vin, som forekommer lukket, så prøv eventuelt at stille et glas til side, og »glem« 

det en halv times tid - og tjek så, om der er sket noget.  

Fejlfinding  

Endelig er næsen også det bedste redskab til at indikere, om vinen skulle have en fejl. Ofte vil der 

være tale om den væmmelige propsyge (kaldet TCA), som manifesterer sig som en grim, muggen 

eller papagtig lugt. Eller oxidation, der ofte giver en sødlig eddikeagtig dunst fra sig.Søren Franks 

Vinskole i næste uge: Vinen i munden  
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Lektion 3 Foto: Linda Henriksen

som nævnt i lektion 2 sidste søndag, ligger en stor
del af nøglen til det, vi normalt kalder for vinens
smag, i virkeligheden i næsen. Der er dog ingen
vej uden om, at få vinen ind i munden – fordi
det nu én gang er sådan, de fleste os indtager vi-
nen. Vi drikker den, måske endda i visse situatio-
ner, fordi vi har en interesse i at opnå de bivirk-
ninger, som den fører med sig i form af berusel-
se. Men derudover fortæller munden os rent fak-
tisk også noget om vinen, ikke mindst om vi fin-
der den behagelig.

Antallet af smagsløg er meget forskelligt fra
person til person, det svinger fra omkring 500 til
10.000, og langt de fleste af disse befinder sig på
tungen. Her grupperer smagsløgene sig i fire ho-
vedgrupper med hver sit speciale. Selv om
smagsløgene hver for sig er »eksperter«, således
at de er bedst til at opfange en af de fire grund-
smage, er det ikke nødvendigvis sådan, at de ik-
ke også kan opfatte en eller flere af de andre.

De fire grundsmage er surt, sødt, salt og bit-
tert. Sødmen smager man bedst helt fremme på
tungespidsen, som jo også er den, man bruger
til at slikke på f.eks. en ispind.

Salt fornemmes også bedst forrest på tungen,
umiddelbart bag sødmen, mens syre registreres
på tungens side, og bitterheden ligger bagerst.
Syre og sødme er klart de mest relevante smage,
når det gælder vin, hvorimod salt meget sjæl-
dent er inde i billedet.

I visse vinbøger vil man også kunne læse om
umami, som nogle mener bør indføres som den
femte primærsmag. Umami, som er japansk for
»velsmag«, er den samme smag, som man finder
i Det Tredje Krydderi (natriummonoglutamat).
Eftersom vores vestlige ganer ikke ligefrem er vi-
dere trænede i at genkende denne smag, tillader
vi os at springe let hen over den her.

en af de nemmeste ting at forholde sig til er, om
vinen opleves sød eller tør. Hvis vinen indehol-
der 2-3 gram restsukker eller derunder, define-
res vinen som tør, har den mere sukker, er den
halvsød eller sød. Man kalder det i øvrigt rest-
sukker eller restsødme, fordi det er den sukker-
mængde, som er tilbage, når gæren er færdig
med at omdanne mostens sukkerindhold til alko-
hol.

Vin, som teknisk set er knastør, kan dog allige-
vel godt opleves som sødmefuld, sådan er det
f.eks. med en del oversøiske vine. Nogle vinskri-
benter kalder dette element for frugtsødme,
men man kan også bare nøjes med at kalde det
frugtighed, under alle omstændigheder er der ta-
le om smagen af fuldmoden frugt.

Alkohol, som jo er omdannet sukker, kan også
godt give en oplevelse af sødme, men hovedsage-
lig vil den opfattes som tyngde eller »krop«, som
man kalder det.

Hvis en vin er meget alkoholstærk, vil den

nærmest opfattes som varm eller endda bræn-
dende.

Hvis en vin er meget syrlig, kan den godt ha-
ve en del restsukker uden at virke sød, sådan er
det f.eks. med mange af de bedre tyske hvidvi-
ne. Syre og sødme ophæver og afbalancerer hin-
anden, fuldstændig som når man inden for mad-
lavningen tilsætter bærrene eller syltelagen lidt
sukker, hvis de er for sure.

modsat hvad mange tror, er syre og garvesyre
langtfra to sider af samme sag. Garvesyre, også
kaldet tannin, er nemlig slet ikke en syre, men
derimod fenoler. I vin optræder der normalt fle-
re forskellige syrer, hvoraf den mest fremtræden-
de er vinsyre. Syren, som man mest fornemmer
på tungen, findes både i hvidvin og rødvin, men
er mest dominerende og afgørende i hvidvinen,
fordi denne stort set ikke har nogen garvesyre.

Garvesyren, som netop har fået sit navn, fordi
den affedter eller garver slimhinderne i munden,
mærker man mest i gummerne og i det hele ta-
get rundt omkring i svælget, som en udtørrende
effekt. Garvesyren og syren danner tilsammen
det, man plejer at kalde vinens struktur. Det kan
forekomme vanskeligt at skelne mellem dem,
men fortvivl ikke, næste lektion af vinskolen vil
behandle dette emne mere dybtgående. �

sof@berlingske.dk    

Smagsløgene på tungen, er med til at

bestemme om vinen smager sødt, surt,

salt eller bittert.

Når vinen rammer munden
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Hvad er forskellen på syre og garvesyre?

for de fleste er en ubehagelig vin ensbetydende
med en sur vin. Og en sur vin vil så igen være
en vin, som i for høj grad er domineret af syre
eller garvesyre – de færreste vil formentlig skel-
ne mellem disse to grupper af stoffer, selv om
det to vidt forskellige ting med forskellige virk-
ninger.

I udlandet har de det lidt lettere, for her kal-
des garvesyre for tannin, hvilket forhindrer for-
vekslinger mellem de to begreber. Lidt forenklet
kan man sige, at syre er det, man finder i hvid-
vin, mens rødvin for det meste domineres af gar-
vesyre. Forklaringen på dette skal søges i forskel-
len på fremstillingen af rød- og hvidvin.

Garvesyren kommer nemlig fra druens ker-
ner, skal og eventuelle stilke – ikke fra selve det
saftige druekød. Når man laver hvidvin, undgår
man normalt så vidt muligt, at mosten kommer
i kontakt med disse kerner og skaller for at for-
hindre, at hvidvinen bliver brunlig og bitter. Dru-
erne presses således straks efter, at de er høstet
– så nænsomt som muligt - hvorefter den rene
most hældes fra drueresterne og stilles til gæ-
ring.

Hvad angår rødvinsfremstillingen er man der-
imod interesseret i, at mosten gennemgår en re-
lativt lang kontaktperiode med kerner og især
skallerne, for det er i druens skind den eftertrag-
tede røde farve sidder. Faktisk er det på den må-
de muligt at lave hvidvin af røde druer, hvis
man sørger for at undgå kontakt mellem most
og skaller – f.eks. udgøres mere end halvdelen af
råmaterialet til en flaske champagne således af
røde druer.

Maceration kalder man denne udblødning af
skaller i mosten, og den tager normalt et par
uger for en kvalitetsrødvin. Men udover farven
udtrækkes også den garvesyre, som sidder i ker-
ner og skind – og stilke, hvis ikke de er fjernet
forinden. Vinen kan også optage garvesyre gen-
nem lagring på nye egefade - det vender vi tilba-
ge til i næste lektion.

lad os vende tilbage til vinens syre, som i realite-
ten udgøres af flere forskellige syrer, med vinsy-
re som den vigtigste efterfulgt af æblesyre. Sy-
ren opleves som stikkende eller skarp i munden,
typisk i siderne af tungen. Modsat garvesyren an-
griber syren sjældent indersiden af kinderne og
den virker heller ikke udtørrende – tværtimod
sætter syren ofte gang i spytproduktionen. I
hvor høj grad, man opfatter syren, afhænger me-
get af, hvor sød vinen er – tager man f.eks. tyske
rieslingvine har de ofte syreniveauer, som ville
være smertefulde, havde det ikke været for det
relativt høje sukkerindhold.

Netop fordi hvidvine normalt ikke har nogen
garvesyre, bliver syreindholdet afgørende. Syre
virker forfriskende og den forlænger vinens
smag. Hvis der er for lidt af den, kommer vinen
til at virke kvalm og flad. I køligere klimaer går
det helt af sig selv - bare tænk på de syrlige hvi-
de fra Champagne, Loire, Alsace, Chablis og Tysk-
land. I varmere klimaer, som f.eks. i de oversøi-
ske lande, må man derimod ofte hjælpe naturen
lidt på vej ved at tilsætte vinen syre i pulver-
form.

Garvesyre, der som sagt er forbeholdt den rø-
de vin, opleves som udtørrende i mundhulen,

fordi tanninerne virker »garvende« ved at få pro-
teinerne i spyttet til at koagulere. Den angriber
ikke bare tungen, men mærkes i endnu højere
grad i gummerne og ganen.

Men til trods for garvesyrens til tider smerteli-
ge effekt har den også sine positive sider: For
det første giver den vinen struktur, eller rygrad,
som man også kalder det – som det er tilfældet
med syren, sikrer den, at vinen ikke bliver for
kvabset. For det andet virker den konserverende
og er derved med til at give rødvinen sin højtbe-
sungne holdbarhed. Endelig gør den rødvinen til
en god ledsager til f.eks. kødretter.

Med tiden bundfældes en del af vinens garve-
syre, og vinen vil således føles blødere. Især før i
tiden var det simpelthen nødvendigt at lagre
visse vine som f.eks. klassificerede bordeaux’
er og barolo’er en årrække, før de var til at
holde ud at drikke. Det er dog langtfra sik-
kert, at ægteskabet mellem frugteks-
trakt og garvesyre vil blive harmonisk
med alderen. Med mange stærkt gar-
vesyreholdige vine ser man des-
værre, at frugten dør før tanniner-
ne og at vinen vedbliver med at
være en smertefuld oplevelse.

Garvesyren er således et
af de elementer, som mo-
derne kvalitetsorientere-
de vinproducenter
har arbejdet aller-
mest med de sene-
re år. Tendensen
går i retning af,

at man forsøger at høste druerne, når tanniner-
ne har opnået den optimale modenhed for at
undgå den tørre strenge garvesyre, som man
kender så godt fra især fortidens vine. Resultatet
er blevet, at selv større, kostbare rødvine i dag
er til holde ud at drikke allerede kort tid efter,
at de er blevet smidt ud på markedet – uden at
holdbarheden er blevet ødelagt af den grund. �

Ugens øvelser er på næste side...

sof@berlingske.dk

Syrlige dråber

Søren Franks Vinskole i næste uge: Fadlagring
Læs alle vinskole-artiklerne på www.berlingske.dk

Syrerige hvidvine: Riesling, sauvignon blanc,
sylvaner, chenin blanc. Syrefattige hvidvine:
Gewurztraminer, viognier.

Garvesyrerige rødvine: Cabernet sauvignon
(bordeaux), nebbiolo (barolo), syrah. Syredomi-
nerede rødvine: Beaujolais (gamay), barbera.

»
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sådan gør du 

Øvelse 1:

Første øvelse, som jeg har lånt fra Michael
Schusters Alt om Vinsmagning (Lademann), be-
skæftiger sig med nogle af vinens mest grundlæg-
gende elementer: Sødme, syre og alkohol.

Formålet med øvelsen er at isolere disse
elementer for bedre at blive i stand til lokalisere
dem i vinen, og at blive mere bevidst om, hvordan
de indvirker på hinanden. For at gennemføre det
lille eksperiment er det nødvendigt at være i be-
siddelse af følgende (målene gælder 10 personer,
men kan selvfølgelig mindskes efter behag):

25 gram sukker
2 citroner
1/4 flaske vodka (38%)
3 liter postevand
1 ét-liters målebæger
3 kander/flasker a 75-100 cl.

Sød blanding: Hæld 25 gram almindeligt hvidt suk-
ker op i en skål og opløs det med lidt kogende
vand. Afkøl sukkeropløsningen og hæld den op i
et målebæger med plads til ca. en liter.

Spæd op med almindeligt postevand til 7 1/ de-
ciliter. Hæld blandingen på flaske eller kande og
sæt mærke på.

Sur blanding: Hæld saften fra 1-1 1/2 friskpresse-
de citroner op i målebægeret og spæd med almin-
deligt postevand til 7 1/2 deciliter. Hæld blandin-
gen på flaske eller kande og sæt mærke på.

Alkoholblanding: Hæld en kvart flaske vodka
(18,5 cl) op i målebægeret og spæd op med poste-
vand. Hæld blandingen på flaske eller kande og
sæt mærke på.

Smagning:

� Smag først på den søde blanding. Den smager
egentlig ikke af noget særligt, men prøv at lægge
mærke til, hvor i munden sødmen registreres. De
fleste vil mærke mest sødme på tungespidsen,
men det hænder også, at den lokaliseres bag i
munden.
� Smag så på citronblandingen. Syren vil vise
sig at være klart lettere at lokalisere end sødmen
var. Den mærkes normalt tydeligt i tungens sider,
og smagen, eller virkningen om man vil, holder
sig længe. Syren er således med til at definere og
forlænge vinens smag.
� Rens munden med en tår rent postevand og
smag så på vodkablandingen. Man vil normalt få
en svag oplevelse af sødme, kombineret med let
bitterhed tilbage i munden. Alkohol, som jo er om-

dannet sukker, giver oftest en fornemmelse af sød-
me. Denne blanding vil også opleves mere viskøs,
altså federe end det rene vand, for alkoholen er
et de elementer, som tilfører vinen krop og fylde.
Udover den øgede tyngde vil man også fornemme
en vis varme og endelig opleve, at alkoholen bre-
der sig i hele mundhulen.

Blanding:

Nu prøver vi at blande vores opløsninger for at se,
hvordan de tre elementer indvirker på hinanden:

� Tag et rent glas og lav et 1:1-mix af citron og
alkohol-blandingerne. Smag først på den rene ci-
tronblanding og derefter det nye mix. Man vil ople-
ve, at alkoholens sødme dæmper syren en smule.
� Tøm glasset og lav nu en blanding af
sukkeropløsning og alkohol. Bemærk, at alkoho-
len får sødmen til at brede sig i munden og holde
sig længere.
� Bland nu sukker- og citronopløsninger i forhol-
det 1:1. Smag først på ren citron og derefter den-
ne nye blanding. Du vil helt tydeligt opleve, hvor-
dan sukkeret ligesom ophæver eller afbalancerer
den ubehagelige syre.
� Tilsæt så denne citron-sukker-blanding en del
alkohol. Vi står nu med en simpel erstatningshvid-
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Af Søren Frank 

Når det gælder rødvin, er det nærmest umuligt at forestille sig en topvin, som ikke har lagret en 

periode på egefade. Duften og smagen af træ er således i dag blevet så eftertragtet, at mange 

producenter i den billige ende af spektret »snyder« ved f.eks. at tilsætte egespåner for at opnå den 

eksklusive aroma. Trælugten er en af en letteste at genkende i vinen. Egetræet, som oftest anvendes 

til vinfade, afgiver nemlig vanillin, og vanille er som bekendt det mest aromatiske krydderi, vi 

overhovedet har. Hvis vinen har fået meget træ, vil den ofte også få en duft af kokos. Kanel og 

nelliker er andre typiske krydderier, som stammer fra egefadet.  

Tit vil den fadlagrede vin også have et røget præg, oftest i form af duften af ristede kaffebønner. Det 

skyldes, at egefadene bliver brændt af indvendig, før de tages i brug. Ristningen skyldes egentlig, at 

det bliver lettere at samle og bøje staverne til tønden, men med tiden er man blevet bevidst om, at 

man gennem ristningen af fadet kan styre krydringen af vinen. Oprindelig var brugen af træ i 

vinproduktionen ikke et stilistisk anliggende, men et spørgsmål om at finde et praktisk materiale til 

de beholdere, hvor man gærede og opbevarede vinen. I dag, hvor man har rustfrit stål, som er både 

billigere og lettere at holde rent, er træ således ikke længere nogen nødvendighed i vinproduktionen 

- selv om det altså har visse positive sider.  

SØREN FRANKS VINSKOLE 

_____________________________ 

Lektion 5: Et spørgsmål om træ 



Rent produktionsteknisk bruges træfadene i dag hovedsagelig til lagring af vinen efter at den er 

gæret færdig på tanke af rustfri stål. Det gælder dog ikke den allerbilligste vin, for lagring på 

egefade er en kostbar fornøjelse - en barrique, som er en lille egetræstønde på 225 liter, koster f.eks. 

5.000-6.000 kroner i anskaffelse. Desuden koster det selvfølgelig også penge at have vinen liggende 

på lager et eller to år før den kan sælges. De mindre vine bliver derfor lavet færdigt så hurtigt som 

muligt og sendt på markedet allerede omkring et år efter høsten. Disse vine tåler sjældent at blive 

gemt i årevis, men klarer sig derimod primært igennem på umiddelbar, ungdommelig frugt, 

letdrikkelighed og fremfor alt lav pris. ..SLUT: Større vine - især når vi taler røde - har imidlertid 

godt af at ligge på fad et par år før de bliver aftappet. Udover at absorbere træsmagen fra, har 

fadlagringen også den virkning, at vinen i langt højere grad iltes end hvis den havde været på flaske, 

hvilket får den til at udvikle en ønskværdig kompleksitet.  

Når man siger om en vin, at den »har fået fad«, menes der i virkeligheden oftest, at vinen har lagret 

på nyere små egefade, f.eks. de små franske 225-liters fade som kaldes barriques. Lagres vinen på 

de store traditionelle egefade, som i Frankrig kaldes foudres og i Italien botti, og som rummer op til 

10.000 liter eller mere, afsættes der nemlig ingen træsmag. Det skyldes at egefadene - store som 

små - kun afgiver smag mens de er relativt nye, og de store fade er næsten altid godt brugte. Skulle 

det hænde, at en vinproducent bliver nødt til at investere i en ny foudre, vil han typisk vaske den 

grundigt indvendigt før brugen i saltvand, og skulle det alligevel ske, at vinen får træsmag, vil den 

blive solgt på bulkmarkedet.  

Hvor idealet altså er en upåvirket smag, når vinbonden bruger de store gamle fade, er det modsatte 

tilfældet for den, som anvender de nye barriques, som sjældent bliver brugt efter femårsalderen, og 

hvor en langt større del af vinen er i kontakt med træets overflade. Her anvender man bevidst fadene 

som en slags krydring af vinen, der reguleres dels gennem den omtalte ristning af fadene, dels 

gennem dosering af antallet af helt nye fade i produktion. Anvender man udelukkende spritnye fade 

- 100 pct. ny eg, som man kalder det i vinterminologien - må man håbe, at den pågældende vin har 

en stor koncentration af saft og kraft at stå imod med. For ellers risikerer man, at den færdige vin 

kommer til at smage som at gnave i en egeplanke og virker smertefuldt tør, fordi det nye egetræ 

afgiver en del garvesyre. En del af denne garvesyre vil selvfølgelig mildnes med alderen, men er 

balancen først blevet rigtig skæv, kan man ikke regne med, at tiden vil rette op på den.  

Træsmagen er ikke den eneste effekt af brugen af de små nye fade (barriques). Da det nye træ er 

mere porøst end det gamle og en langt større del af vinen er i kontakt med det, bliver iltningen også 

langt kraftigere i de små fade end i de store. Følgende kan vinens ophold på fadet forkortes 

væsentligt i forhold til lagring på de store foudres eller botti, hvilket ofte vil give en mere frugtig 

vin. Forstår man at anvende og dosere fadet korrekt, vil man kunne opnå en mere blød og 

indsmigrende stil.  

De små nye egefade, som blev udbredt først i Bordeaux og Bourgogne, går efterhånden deres 

sejrsgang kloden rundt. Der findes dog stadig enkelte modstandslommer rundt omkring på kortet, 

især i regioner, hvor man laver hvidvin. Der er f.eks. udbredt enighed i Tyskland og Alsace om at 

disse områders sprøde, klare hvidvine ikke tåler barrique, da slet ikke riesling. I Loire ser man også 

sjældent små fade, mens de oftere og oftere dukker op i Chablis, som ellers traditionelt set har været 

barriquefri zone.  

Et af de områder, hvor kampen mod barriques har været størst, er barolo-distriktet i det nordvestlige 

Italien. Hvor de fleste af vinbønderne i området har indset, at deres vine lavet på barbera-druen kan 



profitere af et skud krydderi og garvesyre, er der stadig mange, som mener, at den langt mere 

komplekse, krydrede og garvesyrerige nebbiolodrue, som står bag barolo, ikke alene kan klare sig 

uden brug af barrique. Der er simpelthen tale om to uforenelige størrelser. Producenten Bartolo 

Mascarello udtrykte meget fint, hvor dybt denne skepsis stikker, da han for et par år siden lavede 

sin nu udødeliggjorte, håndskrevne etiket med teksten: No Barrique, No Berlusconi.  

For at gøre det hele endnu mere kompliceret, så er der ikke bare forskel på størrelsen og alderen på 

fadet, men i høj grad også på hvorfra egetræet kommer, eller hvilken type det er. Grundlæggende 

skelner man mellem fransk og amerikansk eg, som er de to største spillere på markedet. Den 

amerikanske eg er billigere end den franske og langt mere krydret af især vanille, men også af et 

grønligt, urteagtigt element, som jeg bedst kan beskrive henad dild eller bananskræl.  

Traditionelt set bruger man hovedsagelig amerikansk eg i Spanien og i den nye verden, hvor man 

sætter pris på et meget markant fadpræg. Man skal bare forestille sig en klassisk, vanillehørmende 

rioja, så ved man, hvad amerikansk egetræ handler om. Men selv vine lagret på amerikansk eg kan 

være gode. Det vigtige er, som man siger, at fadet er godt integreret i vinen således, at træsmagen 

ikke »stikker ud« fra resten af vinen. Det finder jeg desværre tit at den gør, når vinproducenten har 

slået genvej ved at tilsætte en vin, som er lavet på ståltank træsmag, enten ved at tilsætte den 

træspåner, egeekstrakt eller sænke egestave ned i mosten.  

SÅDAN GØR DU: 

Øvelse 1: Hvidvin 

Find 1) En chardonnay, som ikke er fadlagret. Det kan være en klassisk chablis, f.eks. Domaine 

Vocoret, eller det kan være en af de australske chardonnay'er, som kalder sig »unwooded« på 

etiketten. 2) En fadlagret chardonnay, som enten kan være fra Bourgogne Cote d'Or eller 

Californien. Beringers Napa Valley er til at betale for tiden i ISO, så den vil jeg foreslå.  

Vin 1: Bemærk, hvordan farven er relativt lys og duften let, men også ret klar og gennemtrængende. 

Her er ingen krydderier eller træ, kun frugt og mineraler. I munden vil chablis'en være ren, syrlig og 

frisk og føles relativt let.  

Vin 2: Napa-chard'en er langt dybere i kuløren, næsten ravgul. Næsen er ret tung og dufter meget af 

vanille, nærmest hen af flødekaramel. Vinen har også et udpræget smørret element og er nærmest 

olieret i konsistensen. I munden vil vinen føles varm, lang og sød med klart præg af træ og vanille. 

Det man smager er, udover fadlagringen, en vin, som er dyrket i et langt varmere klima.  

Øvelse 2: Rødvin 

Find 1) En ung klassisk barbera, som ikke er lagret på barrique. Prunotto's »Fiulot« er et godt 
eksempel, den har aldrig set træ og bliver aftappet allerede i det tidlige forår efter høsten. 2) En 

barriquelagret barbera, det kunne være samme Prunotto's Costamiòle, eller den lidt billigere »Rive« 

fra producenten Alasia.  

Vin 1: Den træfri barbera vil have ren og meget umiddelbar frugtduft, formentlig af kirsebær. 

Oplevelsen i munden vil være domineret af syre.  



Vin 2: Den barriquerede barbera er mørkere i farven end vin 1 og især Alasias Rive dufter meget 

krydret, nærmest af høvlspåner. I munden vil man opdage, at en del garvesyre er kommet til, den er 

trukket ud af de nye egefade.  

Øvelse 3: Rødvin 

Producenten Torbreck fra Barossa Valley bruger generelt langt mindre træ end andre australske 

vinerier. Vinene »Juveniles« og »The Steading« er lavet på samme druemateriale (grenache, 

mourvedre, syrah), men mens førstnævnte aldrig har set træ, har »The Steading« fået en behersket 

fadlagring. En god lejlighed til at studere effekten af fadlagring: Du vil opdage, at »The Steading« 

er mere krydret og kompleks, mere lig châteauneuf-du-pape, som er forbilledet for disse to vine.  

Vocoret forhandles af Erik Sørensens Vinhandel, tlf. 39 62 61 67 Beringer importeres af 

Vintappergaarden, tlf. 45 88 40 20 Prunotto importeres af Maxxium, tlf. 43 22 55 00 Alasia 

importeres af Adriat Vinimport. Torbreck forhandles og importeres af H.J Hansen, tlf. 63 12 82 00  

Hvidvine uden træsmag: Alsace, Tyskland, Champagne, Loire, Chablis (traditionelt set). .  

Hvidvine med træsmag: De større vine fra det centrale Bourgogne (Cote d'Or), bordeaux, Den nye 

verden. Rødvine uden træsmag: . Beaujolais, mange billige hverdagsvine. Rødvine med træsmag: 

Resten.  

 

 



søren franks vinskole 

Lektion 6: Etiketter Foto: Linda Henriksen

Her er et par gode tips til at forstå informationerne på flasken.

Sådan afkoder du etiketten

Klassisk italiensk

Den geografiske oprindelse optræder altid i de itali-
enske denominationer, men til tider i forbindelse
med en druetype, hvilket kan være forvirrende, med
mindre man har alle druenavnene siddende på ryg-
raden, for hvad er navnet på byen og hvad er dru-
en? Generelt vil det dog være sådan, at druenavnet
står først efterfulgt af et di (fra) og så den pågæl-
dende by/zone.
1 Her er der tale om en vin fra Alba-området gjort
på barbera-druen.
2 Producenten har også været så flink at anføre bå-
de marknavnet (Cascina Francia) og den kommune
(Serralunga), den befinder sig i.
3 Azienda vitivinicola er en lidt gammel betegnelse,
som betyder et firma, der laver vin af egne druer. I
dag vil det oftest hedde azienda agricola. Der er
dog tale om et firma, som er så konservativt, at
man ikke bare lige går hen og ændrer etiketten. Sel-
ve varemærket hedder Giacomo Conterno, men det
drives altså af dennes søn, Giovanni, kan man se.
Og så kan det måske også forvirre lidt, at denne
bor i byen Monforte, mens markerne altså ligger i
Serralunga.

3
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Det moderne Italien

Italienerne er som bekendt meget optaget af »La
bella figura«, det er af yderste vigtighed, at etiket-
ten tager sig godt ud. Producenten Allegrini har
derfor, som man ofte ser det i Italien, valgt at læg-
ge nogle af informationerne om på bagetiketten,
for kun at præsentere det allermest nødvendige
foran.
1 Her har man som oftest i Italien valgt at lade
denominationen være beskrevet med de største ty-
per. Her altså »Amarone della Valpolicella Classi-
co«. Der er dog basis for forvirring, for i dette til-
fælde refererer ordet »amarone« hverken til drue-
type eller geografi, men til den særlige fremstil-
lingsform, hvor man anvender tørrede druer, og
samtidig gærer vinen helt ud. Den geografiske zo-
ne derimod er Valpolicella classico.

5

udover flaskens form er etiketten en af de få
ting, som kan fortælle os noget om den vin, vi
står foran. Alligevel vil inskriptionerne på etiket-
terne for de fleste være sort tale. For det første
foregår skriverierne på et fremmed sprog, for
det andet er der ret stor forskel på praksis i de
forskellige lande og distrikter.

Der er intet jeg hellere ville, end at give en
nem og hurtig opskrift på, hvordan alverdens
vinetiketter afkodes af den forudsætningsløse
på under 30 sekunder. Men desværre, der eksi-
sterer ikke rigtig nogle lette tricks på dette felt.

Det bedste er at forsøge at finde ud af, hvor
vinen kommer fra, ifølge EU-lovgivningen skal
der angives en eller anden form for geografisk
oprindelse på etiketten. Det siger jo trods alt en
del om en vin, om den kommer Nordfrankrig el-
ler Syditalien.

Denominationer kalder man med et lidt fine-
re ord disse oprindelsesgarantier. I Frankrig ta-
ler man om Appellation d’Origne Contrôlée
(AOC), I Spanien om Denominación Origen (DO),
I Italien om Denominazione di Origine Controlla-

ta (DOC), men der er tale om tre sider af sam-
me sag. I alle tilfældene er der tale om begræn-
sede geografiske områder med et sæt tilhørende
regler, som f.eks. kan angive druetyper, det mak-
simale høstudbytte og den påbudte lagringstid
for vinen. Selve reglerne står der selvfølgelig ik-
ke noget om på etiketten, vil man læse dem, må
man have fat i en grundig bog eller prøve på in-
ternettet.

Det er ikke altid indlysende f.eks. hvor i støv-
lelandet, man skal stadfæste et italiensk sted-
navn, men så er man simpelthen nødt til at slå
op i en håndbog. Jeg vil anbefale Oxfords Vinlek-
sikon, som er dyrt og tungt, men så utroligt
bredt dækkende, at man stort set ikke behøver
andre bøger om vin.

Hvor traditionen i Europa generelt er, at man
oplyser årgang, geografisk oprindelse og produ-
centens navn og dermed basta, er man tit i de
oversøiske lande mere oplysningsvillige. Hvor
man som sagt i den gamle verden oftest holder
druetypen, eller typerne, »skjult«, er det i den
nye verden snarere druen end oprindelsen, som

står med stor skrift på etiketten. Hvilket faktisk
gør det lettere for forbrugeren, for selv om der
findes en del forskellige druetyper, er det jo in-
tet at regne i forhold til hvor mange geografiske
stednavne, der er rundt omkring på kloden. Især
i Californien kan man komme ud for etiketter,
som ikke bare oplyser om vinens druesammen-
sætning, men også om høstdatoer, gæringstider
og fadlagring.

For de fleste forbrugere vil det mest interes-
sante nok være, hvorvidt man kan se på etiket-
ten, om vinen i flasken er god eller ej. Med min-
dre man har et kendskab til netop den pågæl-
dende producent og til dels årgangen, hvis der
er tale om en kølig dyrkningszone, er svaret des-
værre nej.

Det er rigtigt, at man i de franske distrikter
Bordeaux, Bourgogne, Alsace og Champagne,
har indført grand cru-klassifikationer, men man
kan ikke være sikker på, at en grand cru er bed-
re end en almindelig vin uden dette prædikat.
Med mindre der selvfølgelig er tale om to vine
fra samme producent: Tager man f.eks. et do-
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Bourgogne

Bourgogne-etiketterne er ofte de sværeste at tyde,
med mindre man ved det hele på forhånd. Tag
f.eks. Romanée-Conti, som tilfældigvis er verdens
dyreste vin (7.000 kr. når den frigives).
1 Typisk for bourgogne er det appellationen, Roma-
née-Conti (RC), som står anført størst. At RC samti-
dig er grand cru, finder man det ikke umagen værd
at oplyse om. Vi får heller ikke at vide, at vi er i
Bourgogne, ej heller at vinen udelukkende er gjort
på druen pinot noir.
2 Navn og adresse på producenten er særdeles re-
levant information. Sociéte civile betyder firma, do-
maine, vinejendom, bourgognes svar på Bordeaux’
château. Vi får at vide, at DRC er jordbesidder i
kommunen Vosne-Romanée i hjertet af Bourgogne,
som kaldes Côte d’Or (den gyldne skråning), men
Bourgogne-distriktet nævnes stadig ikke ved navn.
3 Det er ikke længere normalt at nummerere fla-
skerne, men her får vi en god indikation af, hvorfor
RC er så dyr: der laves kun ca. 500 kasser årligt.
4 Underskrifter fra ejerne Roch og Villaine hører og-
så til blandt de fortidige træk på denne etiket.
5 »Mise en bouteille au domaine« betyder at vi-
nene er slotsaftappet – det manglede vel også ba-
re til den pris.

1
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Oversøisk

Spansk vin

1

Alsace

2

2
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maine i Bourgogne vil dets grand cru så godt
som altid være bedre end domainets almindeli-
ge kommunevin.

I resten af Frankrig og i de andre vinlande,
hvor man ikke har grand cru-systemet, ser man
oftere og oftere et marknavn på etiketten. Med
de såkaldte enkeltmarksvine forholder det sig
stort set som med grand cru, der er tale om vin
fra et særligt afgrænset område, som i princip-
pet er finere og dyrere end producentens almin-
delige mere blandede basisvin. Men som med
grand cru er et marknavn ingen garanti for stor
vin.

Konklusionen er, at der ingen vej er uden om
at lære producenterne at kende. Bortset fra nog-
le få håndfulde forbenede vinnørder, er der ikke
mange, der orker at slæbe rundt på al den parat-
viden, så man må også her alliere sig med et
godt opslagsværk. Det føromtalte Oxford-leksi-
kon gør desværre ikke så meget ud af producen-
terne, så man må have fat i en decideret guide.
Nr. ét er helt sikkert Robert Parkers »Winebu-
yers Guide«, for ikke alene er Parker en meget

dygtig og velorienteret smager, det er også ham,
der stort set egenhændigt sætter dagsordenen
og –prisen inden for kvalitetsvin på verdens-
plan.

Parkers bøger trykkes dog i et format, som eg-
ner sig bedre til vadsæk end inderlom-
me, så man kan blive nødt til at ty til
Hugh Johnson’s lille guide »Vin«,
der udkommer hvert år i opdate-
ret version på Politikens Forlag.
Onkel Hugh er langtfra så skarp
som Parker og altid et par
år om at få øjnene op
for de spændende ny-
heder, men guiden er
ikke desto mindre for-
bavsende effektiv, det
minimale format ta-
get i betragtning. �

sof@berlingske.dk
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Bordeaux
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Søren Franks Vinskole vender tilbage 5. oktober om vinser-
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Af Søren Frank 

Hvis ikke du er besiddelse af vinvenligt krystal, er der ingen grund til at trække en god flaske 
op.  

En af de letteste måder at højne vinoplevelsen på er at investere i nogle ordentlige glas. Hvorfor 

skal det hele være så fornemt og kompliceret, når der skal vin på bordet, er der sikkert straks 

mange, der vil sige. Kan man ikke bare drikke vinen af et almindeligt vandglas? Jo, selvfølgelig kan 

man det, man bliver fuldt ud lige så beruset af vin drukket af sennepskrystal, og tørsten bliver jo 

slukket under alle omstændigheder. Der er mange, som finder, at der hviler et skær af snobbisme 

over det fine krystal-vinglas, som jo heller ikke er gratis. Dette kombineret med ganske almindelig 

uvidenhed om, hvor stor forskel glasset i virkeligheden gør, er formentlig forklaringen på, at man 

gang på gang chokeres over at se hvilke uhensigtsmæssige glas, selv vinglade mennesker bruger 

derhjemme.  

De fleste glas, som er bevidst designet for maksimal vinoplevelse, er samtidig også smukke glas 

gjort i gode materialer. Det er selvfølgelig med til at forøge den visuelle oplevelse, som det også er 

at drikke vin, men vigtigst er det, at det gode glas er et effektivt værktøj til at få vinens duft og smag 

maksimalt frem.  

SØREN FRANKS VINSKOLE 

_____________________________ 

Lektion 7: Glasset betyder alt 



Jeg vil vove den påstand, at et godt glas kan øge vinens kvalitet - eller rettere oplevelsen af den, for 

dybest set er vinens kvalitet selvfølgelig den samme i alle glas - med op til 100 procent. Dette 

kræver selvfølgelig, at der overhovedet er en kvalitet at forøge. Jeg mener, hvis man står med en 1-

liters karton med sammenstukket EU-vin fra Aldi eller Netto, er det ikke umuligt, at man vil være 

bedst tjent med at drikke den af sennepsglas, så duften og smagen vil blive dæmpet mest muligt. 

Har man imidlertid at gøre med en bare lidt bedre vin til f.eks. 40-50 kr., vil der være masser af 

oplevelse at hente ved at skifte til et rigtigt vinglas. Vine til 80 kr. eller endnu mere, er der slet 

ingen grund til at trække op, hvis ikke man har et godt vinglas at drikke af.  

Hvis man er villig til at betale den slags penge for en flaske vin, vil det også være decideret 

irrationelt ikke at investere i ordentlige vinglas, som kan fås fra omkring 50 kr. per styk og i sagens 

natur kan bruges igen og igen. Som vi har lært i tidligere lektioner, er vinens duft den vigtigste del 

af vinoplevelsen, og derfor er vinglassets vigtigste funktion også at formidle duften bedst muligt. 

For det første er det afgørende, at vinen kan slynges rundt i glasset, så duftstofferne bliver frigjort. 

Det er meget svært i et almindeligt vandglas, hvor siderne går lige op og endnu værre i et 

kegleformet glas, hvor siderne skråner udad. Vinen vil ganske enkelt ryge ud af glasset og lande på 

dugen eller skjorten.  

Glasset skal altså snævre ind foroven, og så skal der helst være en vis afstand fra vinens overflade - 

typisk kummens bredeste punkt - til kanten, så der er plads til at vinen kan brede sig op ad glassets 

inderside, når den bliver slynget rundt.  

Heldigvis er det også specifikationer, som gavner vinens duft. Glasset skal være formet, så vinen 

kan få en stor overflade i bunden eller på midten af glasset. På den måde bliver vinen optimalt iltet 

og duftstofferne har den bedste mulighed for at fordampe. Men hvis ikke duftstofferne, eller vinens 

dampe, som vi også kunne kalde dem, samles igen, vil de suse lige op i luften og gå tabt for 

vinnyderen. Derfor er det også afgørende for duften, at glasset snævrer ind foroven.  

Dette efterlader os med et glas, der er formet som en tulipan eller et æg, om man vil, og over denne 

læst er stort set alle seriøse vinglas (bortset fra champagneglas) skabt med diverse variationer.  

Hvilke vinglas skal jeg vælge? Det vigtigste er, at vinglassene er hensigtsmæssigt udformet, hellere 

bare en enkelt effektiv type i skabet end en stribe forskellige ubrugelige glas. Hvis man skal nøjes 

med én type, vil det være klogt at vælge et tulipanformet glas i stor hvidvinsstørrelse eller et lille 

rødvinsglas af bordeauxtypen. Det er vigtigt, at kummen ikke er for lille, for så har vinen ikke plads 

til at folde sig ud. Et udmærket allroundglas som det beskrevne vil så eventuelt senere kunne indgå i 

en mere udvidet samling som hvidvinsglas.  

Optimalt er det dog at have lidt flere glas at vælge imellem, især hvis man ind imellem bevæger sig 

op i priskategorien over 40-50 kr. Groft sagt kan man udtrykke det sådan, at der skal små glas til 

små vine og store glas til store vine. Eller lidt mere præcist, så kommer unge, frugtdominerede, lette 

vine mest til deres ret i ikke for store glas mens mere komplekse og koncentrerede vine, især hvis 

de har lidt alder, helst skal op i en af de store bowler for at kunne folde sig rigtig flot ud.  

Tager man således en lille beaujolais og hælder den op i det kolossale Riedel Sommelier Bourgogne 

Grand Cru, som rummer en liter, vil man opleve, at den forsvinder i glasset, og det samme vil være 

tilfældet med en ung frisk hvidvin. Langt de fleste hvide skal have et mindre glas, lige bortset fra 



veludviklede hvide bourgogner og andre chardonnay'er i samme klasse, som godt kan klare et stort 

rødt bourgogneglas.  

Der er heller ingen tvivl om, at det giver mening at skelne mellem bordeaux- og bourgogneglas. Der 

er en grund til, at man har gjort det i mange år. Pinot noir-druen, som står bag den røde bourgogne, 

har det godt med at komme op i et mere rundt glas, som fremhæver dens bløde feminine kvaliteter. 

Når den røde bourgogne er på sit højeste, er den sammen med barolo en af de få vine, som kan fylde 

de store runde bowler ud med sin duft.  

Cabernetdruen fra Bordeaux og det fadpræg, som denne vin stort set altid har, træder derimod mest 

karakteristisk frem i det mere slanke og høje bordeauxglas. Det samme gælder selvfølgelig også 

supertoscanere, oversøiske vine og andre, som er gjort i bordeaux's billede.  

Hvad dessertvine angår, kan man med held anvende et mindre hvidvinsglas, men for Guds skyld 

ikke så lille som et af mormors portvinsglas fra vitrineskabet. Også søde vine har behov for at ånde 

for at kunne folde sig ud.  

Champagne giver det god mening at servere i et af de klassiske aflange flûtes, eventuelt en af de 

moderne versioner med lidt mere rund og hvælvet kumme. Den aflange form skyldes, at det skal 

være muligt at betragte boblerne, som stiger op gennem væsken i glasset. Champagne er nu engang 

en æstetisk drik, som i øvrigt heller ikke behøver helt så megen hjælp til at »transportere« duften, 

det har den kulsyren til.  

Hvis vi nu går tilbage til rødvinsglassene, så ligger der selvfølgelig et helt landskab af forskellige 

drue- og vintyper mellem bordeaux og bourgogne. Således har det østrigske firma Riedel, som var 

det første til at arbejde systematisk og videnskabeligt med vinglas, udviklet indtil flere serier for 

viderekomne med specialglas til tempranillo, syrah, brunello o.s.v. Tager man f.eks. Riedels syrah-

glas fra den mundblæste Sommelier-serie, så er der faktisk tale om et glimrende glas, som på 

forbløffende vis understreger de særlige røgede og animalske toner, som kendetegner syrah-druen.  

Sidst jeg gjorde den øvelse at smage den samme syrah-vin i en stribe forskellige glas, skete der 

imidlertid det overraskende, at det var et andet glas som »vandt«, og helt uhørt var det af dansk 
fabrikat, nemlig det største glas fra Holmegaards netop søsatte cabernet-serie. Faktisk er der tale om 

den første danske serie, som for alvor kan måle sig med østrigske Riedel og tyske Spiegelau, når det 

gælder glas designet for optimal vinoplevelse.  

Det sidstnævnte firma er kommet på banen væsentligt senere end Riedel, og har udmærket sig ved 

at være dygtig til at kopiere Riedels mest populære og »brede« glas til forbrugervenlige priser. På 

det seneste er Spiegelau dog begyndt at gå selv med den elegante, fnuglette serie, Authensis, som 

fremstår i nærmest mundblæst kvalitet uden »svejsninger«, kranse og pressesøm, selv om den er 

maskinfremstillet.  

Riedels svar herpå er den endnu mere radikalt designede Vinum Extreme-serie, hvis pinot nebbiolo-

glas er et helt eminent allroundglas til store røde. Og sådan vil glaskrigen formentlig rase videre til 

den vinoplevelseshungrende forbrugers fordel.  

Riedel importeres af H.J. Hansen, tlf. 63 12 82 00, Holmegaard, tlf. 38 14 97 81, Spiegelau, tlf. 35 

43 55 18.  



Lav din egen test  

Hvis du vil have et indtryk af, hvor stor forskel glasset gør for vinoplevelsen, bør du forsøge dig 

med en glassmagning derhjemme. Du stiller simpelthen alle de forskellige glastyper, du kan få fat 

på, frem på bordet (dog helst ikke mere end fire-otte stykker) og hælder den samme vin i samtlige 

glas. Du vil finde ud af, at især duften opleves meget forskelligt, som var der tale om flere 

forskellige vine. Prøv at finde ud af hvilket glas, der »smager« bedst.  

Tjekliste  

Undgå farvede glas og glas med slibninger eller mønstre - vinen skal kunne ses. Glasset skal være 

tilstrækkelig stort, minimum tre deciliter til rødvin.  

Stilken skal være tilpas lang, således at man ikke behøver at fedte kummen til og opvarme den 

unødigt med hænderne, men ikke så lang, at glasset vælter nemt.  

Glasset skal være let, så er det nemmere at slynge.  

Foden skal være tilpas stor, så glasset ikke vælter for let.  

Vægtbalancen skal være i orden, når man holder om stilken, ellers er glasset anstrengende at drikke 

af, og det går nemt galt under svingning.  

Glassets kant må ikke være skarp, men bestemt heller ikke for tyk, så man føler, at man sidder og 

gaber over en stor klump glas, mens vinen siver ud af mundvigene.  

Sidst, men bestemt ikke mindst, skal glassets kumme være tulipan- eller æggeformet med det 

bredeste sted cirka en tredjedel oppe og markant indsnævring af siderne foroven. På den måde kan 

man slynge vinen rundt i kummen samtidig med, at duften samles i glassets munding.  

PS: Husk aldrig at fylde glasset mere end en tredjedel, ellers er der ikke plads til at slynge vinen 

rundt i kummen.  

 



 

 

En tur på karaflen 
 

 

 

Vin med bundfald bør omhældes - om vinen også skal luftes , er et mere tvetydigt 

spørgsmål. 

dekantering er et af de områder inden for vinens verden, som i højeste grad kan få de lærde til at 

strides. For om vinen skal omhældes på karaffel inden serveringen eller ej, er ikke altid lige 

indlysende.  

Heldigvis er der situationer, hvor dekanteringen giver sig selv. Faktisk ligger svaret i selve ordet »at 

dekantere«, som betyder at skille ad: Hvis vinen har bundfald, vil de fleste ønske at få dette skilt fra 

vinen, og det gør man altså lettest ved at omhælde den på karaffel. Karaflen vil oftest være et 

æstetisk indslag på middagsbordet, men hvis formålet med omhældningen udelukkende er at slippe 

af med bundfaldet, er eksempelvis en tom, rengjort vinflaske fuldt ud lige så effektiv.  

SØREN FRANKS VINSKOLE 

_____________________________ 

Lektion 8: Dekantering 



Det bør i øvrigt bemærkes, at bundfaldet i sig selv hverken er skadeligt eller et tegn på sygdom i 

vinen. Efterhånden som især rødvin ældes vil der på naturlig vis ske en udfældning af garvesyre og 

farvestoffer. I hvidvinens tilfælde støder man primært på vinsten, som er krystalliseret vinsyre. Det 

siger derfor næsten sig selv, at garvesyrerige og dybt farvede vine som år-  

gangsportvin og vine baseret på druer som cabernet, merlot, syrah, nebbiolo og sangiovese afgiver 

særlig meget bundfald.  

Når man gør sig den ulejlighed at dekantere for at slippe af med bundfaldet, er det primært et 

æstetisk spørgsmål: »Støvet« kan gøre vinen uklar, og så er det bestemt heller ikke rart at side og 

tygge i.  

tager man en almindelig dagligdags rødvin til omkring en 50er eller derunder, vil der sjældent være 

bundfald i flasken. Disse vine er nemlig aftappet på flaske relativt hurtigt efter endt gæring hos 

vinbonden og er derfor filtreret ganske kraftigt - dertil kommer, at vine i denne prisklasse bør 

drikkes, før de når fire-femårsalderen, hvor bundfældningen for alvor sætter ind. Går man derimod 

op i prisklassen fra 100 kroner og opefter, vil man langt oftere støde på rødvine med bundfald. Ikke 

mindst fordi den amerikanske vinkritiker Robert Parker, som stort set er ene om at sætte den 

internationale dagsorden inden for kvalitetsvin, har startet, hvad der næsten ligner en bevægelse 

imod filtrering af vinen, fordi denne fjerner både smag, fylde og farvestoffer fra vinen.  

Jo ældre vinen er, jo større er sandsynligheden for, at den har bundfald, og at den dermed skal 

dekanteres. Problemet er bare, at for eksempel en gammel bordeaux på 20-30 år kan være en ret 

skrøbelig vin, for hvilken en omhældning kan være en hårdhændet affære. I denne situation bør man 

derfor dekantere vinen umiddelbart før serveringen for at sikre sig, at det, der er tilbage af vinens 

aroma, ikke fordamper. Er der derimod tale om en større yngre vin på for eksempel fem-otte år vil 

der normalt intet være forgjort ved at dekantere før eventuelle gæster måtte ankomme.  

der er straks mere delte meninger om dekantering af vinen med det formål at ilte den.  

At nogle vine skal have lov til at ånde, før de åbner deres bouquet, hersker der dog ingen tvivl om: 

Især store, fine rødvine har brug for luft, men også hvidvine lavet på rieslingdruen og store hvide 
bourgogner har brug for at ånde, før de for alvor viser, hvad de kan. Selv blandt hverdagsvinene fra 

supermarkedet til en 50er og derunder kan der være enkelte vine, som trænger til luft.  

Den mest effektive måde at ilte en vin på er, som beskrevet i vinskolen forrige uge, at hælde dem op 

i et godt stort glas og slynge dem rundt i kummen - på den måde kan man selv kontrollere iltningen 

og følge med i, hvordan vinen gradvis åbner sig.  

Under for eksempel et middagsselskab med flere retter med forskellige tilhørende vine er det dog 

ikke sikkert, at det er muligt, eller for den sags skyld passende, at sidde og køre vinen rundt i glasset 

i 10-15 minutter. I den sammenhæng kan det være en god idé at omhælde vinen i en bred 

fladbundet karaffel, hvor vinen får et stort overfladespejl, for det siger næsten sig selv, at bare det at 

trække vinen op på forhånd ikke giver den store iltning gennem den lille bitte overflade i flaskens 

hals.  

Der findes dog vinkyndige, som er modstandere af denne form for karaffel-iltning, fordi luftningen 

af vinen i større eller mindre grad vil berøve den aromastoffer, der simpelthen fordamper. Iltning af 



vinen i karaffel over et par timer vil ofte »møblere om« på vinen, som for eksempel kan komme til 

at virke blødere og mildere. Men jo færre aromastoffer vinen har, jo større er risikoen for, at vinens 

aroma »forsvinder« under denne behandling.  

Det er også meget forskelligt, hvordan diverse vine reagerer på en dekantering: Forleden gjorde jeg 

den øvelse at skænke to ens yngre rødvine op i hver sit glas. Den første vin blev skænket lige efter 

at være blevet trukket op, mens den anden blev omhældt på karaffel først og serveret umiddelbart 

efter. Det viste sig, at der ingen forskel var at spore: Begge vine var fint åbne efter en enkelt lille 

svingtur rundt i kummen - så dekanteringen af vinen, som i øvrigt var uden bundfald, havde altså 

været overflødig, men omvendt havde den heller ikke ligefrem gjort skade.  

man kan ikke nødvendigvis bruge dette eksempel til ret meget andet end at konkludere, at det er 

umuligt at lave generelle regler for dekantering i iltnings-øjemed. Der er ingen vej uden om at prøve 

sig frem og skabe sine egne retningslinjer:  

For mit eget vedkommende dekanterer jeg stort set aldrig unge hverdagsvine, da det er min erfaring, 

at der sjældent er noget vundet derved - det er nu engang svært at finde dybde, hvor fladland er. 

Større vine omhælder jeg derimod gerne: Hvis en vin tætpakket med aromastoffer bliver serveret 

lovlig ung, kan den godt have brug for lidt hjælp til at lukke op for godteposen, og er der tale om en 

ældre stor vin, vil den ofte have udviklet bundfald.  

Er der tale om en barolo, eller en anden større vin gjort på nebbiolodruen, får den altid en tur i 

karaflen - og det gerne i op til et par timer. Især traditionel barolo (der er lagret på store gamle fade) 

er så vanvittig lang tid om at slippe sine aromastoffer fri, at mange af vinbønderne i området 

trækker flasken op allerede dagen før, den skal drikkes - inklusive æld-re årgange.  

Faktisk kan jeg også finde på at dekantere hvidvine. Det klæder efter min mening de store hvide 

bourgogner fra Meursault, Chassagne- og Puligny-Montrachet med et ophold på karaffel i en halv 

times tid. Det får de ofte ret lukkede, yngre eksemplarer til at åbne sig en anelse og understreger i 

øvrigt disse vines fedmefulde struktur.  

Jeg husker stadig tydeligt en passage under VM for sommelierer (vintjenere) i Canada for nogle år 
siden, hvor den chilenske kandidat af et par fingerede restaurantgæster blev bedt om at dekantere en 

flaske hvidvin - en Batard-Montrachet fra Etienne Sauzet, så vidt jeg husker. Den chilenske tjener 

nægtede på trods af gentagne opfordringer at udføre denne gerning, formentlig fordi han troede, at 

der var tale om en fælde.  

Dermed var han ude af spillet, for pointen med øvelsen var selvfølgelig, at det godt kan give 

mening at dekantere så stor en hvid bourgogne - og at det i øvrigt altid er gæsten, som har ret.  

sof@berlingske.dk  



søren franks vinskole 

Lektion 9: Vinens temperatur Foto: Allan Lundgren

for et par lektioner siden skrev
jeg, at glasset betyder alt for
vinoplevelsen. Nogenlunde det
samme kan man sige om vi-
nens serveringstemperatur: Er
vinen for varm, kan man lige
så godt droppe det og gem-
me flasken til en anden god
gang – man vil simpelthen ik-
ke komme i nærheden af
den fulde nydelse af vinen.

Det er bestemt også et
problem, hvis vinen er for
kold, men dette er dog ret

nemt at løse: Man sætter sig
simpelthen bare til vente på,

at vinen i glasset har nået den
optimale temperatur. Med min-

dre man sidder udendørs en
dansk forsommeraften, burde det

gå nogenlunde hurtigt, for normal-
temperaturen i en dansk stue ligger

omkring de 22 grader, endnu højere
om sommeren.
Det er ganske bevidst, at jeg bare skri-

ver vin og ikke skelner mellem hvid og rød.
Hvis man sætter sig ned og registrerer de opti-

male temperaturer på forskellige typer af vin, vil
man nemlig opdage, at der ikke er så forfærdelig
stor forskel på rød- og hvidvine i den henseende.

Alle vine skal serveres ved en temperatur på mel-
lem 10 og 18 grader. Ja, faktisk kan man snævre
denne definition endnu mere ind til at sige, at langt
de fleste vine har det bedst mellem 14 og 18 gra-
der, og så er der jo lige pludselig ikke så stor forskel
mellem hvid og rød.

det store problem, hvad angår den hvide vin er, at
køleskabet – hvor vi normalt opbevarer den – af
hensyn til ferskvarer som kød og især fisk, ikke må
være varmere end fem grader. Fem grader kan være
en okay opbevaringstemperatur, men det er en alt,
alt for kold serveringstemperatur – en vin serveret
ved fem grader, hvid som rød, hverken dufter eller
smager af noget som helst.

Har man råd og plads kan et zone-inddelt vintem-
pereringsskab være løsningen. I sådan et skab, der
koster fra 10.000 kr., kan man sikre sig, at de for-
skellige vine altid holder netop de korrekte serve-
ringtemperaturer. Men ellers er det vel overkomme-
ligt at huske at tage vinen ud af køleskabet i passen-
de tid inden opskænkningen.

Mousserende vine har det i almindelighed
bedst med at være ret kolde og forfriskende -

omkring de 10 grader, bortset fra store vinta-
ge-champagner med alder, som skal op i
14-16 grader for at folde sig ud i al deres
pragt. 10 grader er også en god tempera-

tur for søde hvide dessertvine, for søde vine skal al-
tid være lidt koldere end tørre vine, ellers bliver de
for kvalme.

Hvis man indregner, at glassene typisk holder
stuetemperatur og dermed øjeblikkeligt varmer vi-
nen lidt op, så kan man altså servere boble- og des-
sertvine relativ kort tid efter, at de er taget ud af kø-
leskabet.

Næste kategori af hvide er unge lette hvidvine,
som ikke besidder den store dybde, men lever qua
deres friskhed. Disse vine, som ikke bør være for
varme, kommer bedst til deres ret et sted mellem
12 og 14 grader, og det samme gør halvsøde eller
halvtørre hvidvine, som f.eks. tysk riesling og pinot
gris eller gewurztraminer fra Alsace.

Den tungeste kategori af hvidvine, de store hvide
bourgogner med alder, skal faktisk behandles nogen-
lunde som de røde. 18 grader var ikke for varmt for
den dejlige Chassagne-montrachet 1. cru »Cailleret«
med fem år på bagen fra Vincent Girardin, som jeg
nød forleden – at drikke den ved under 16 grader
ville have været en forbrydelse.

jeg - og formentlig hovedparten af læserne – kan
stadig huske dengang i 70erne, hvor Rioja’en altid
fik et par timer på radiatoren inden gæsterne kom,
så den var godt lun ved serveringen. I dag har jeg
svært ved at forestille mig et værre mareridt end at
blive tvunget til at drikke varm rødvin, med mindre
der selvfølgelig er tale om gløgg.

Det, der sker, når rødvinen er for varm, er, at alle
de uønskede egenskaber bliver trukket frem: Først
og fremmest alkoholen, men også sødme og bitter-
stoffer, mens frugtpræg og syrlighed derimod vil
trænges i baggrunden, således, at det friske element
fordufter. Den varme rødvin opleves især slem, når
man får den i munden, den føles tung, kvabset og
uelegant.

Som med så mange andre ting er det selvfølgelig
dybest set et spørgsmål om smag og behag, men ik-
ke desto mindre er der nogenlunde enighed blandt
vinproff’er om, at rødvin generelt smager bedst om-
kring de 18 grader. Man kan dog godt gå helt ned
til omkring de 14, hvis der er tale om en ung frisk
vin uden fadlagring, f.eks. beaujolais, barbera eller
rød loire – især, hvis den skal drikkes til fisk eller
kold mad. Jeg har faktisk ofte oplevet at sidde med
en rødvin af den type, som var udrikkelig til fisk, så
længe den havde stuetemperatur (22 grader), men
som fungerede glimrende efter en tur i ispanden.

I yderste nødstilfælde kan det accepteres at drik-
ke rødvin, som holder 20 grader, men det er stadig
to-tre grader under almindelig stuetemperatur om
vinteren og endnu mere om sommeren. Der er med
andre ord ingen vej uden om at køle rødvinen ned,
og det bedste er, hvis man har en god kælder, som
holder 12-14 grader, for ikke alene lagrer vinen
godt ved denne temperatur, den har også det perfek-

Selv om vintemperaturen betyder utrolig meget for vinoplevelsen,

bliver de hvide næsten altid serveret for kolde og de røde for varme.

Vinen væk
fra radiatoren
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te udgangspunkt for servering - inden vinen eventu-
elt er blevet dekanteret og hældt op i glassene, vil
den nærme sig de perfekte 18 grader.

Man skal jo også huske på, at vinen i stuen er un-
der konstant varmepåvirkning, så det er vigtigt at
lægge ud med en ret lav temperatur, hvis man vil
undgå i sidste ende at sidde med en varm vin i glas-
set.

har man ikke en kælder eller et vintempereringsskab,
må man huske at sætte vinen i køleskabet en halv til
en hel time inden serveringen. Med mindre det er
højsommer, kan man også bruge altanen eller vind-
fanget. Er tiden meget knap, må fryseren tages i brug
i et par minutter.

Er skaden først sket og flasken er åben og man sid-
der med en alt for varm vin i glasset – det sker f.eks.
ofte på restaurant – er der ikke andet at gøre end at
få fat på en vinkøler til resten af flasken. Det er vig-
tigt, at køleren indeholder ikke bare is, men også
vand, da det ellers går for langsomt med nedkølin-
gen. �

sof@berlingske.dk

serveringstemperaturer 

Hvidvin:

� Opbevar hvidvinen i køleskabet og tag den ud i god tid før den skal drikkes – alt efter type.

� Hvis det er meget varmt om sommeren, er det en god idé at have en vinkøler på bordet
til at holde temperaturen nede.

� Hvis hvidvinen har været opbevaret ved stuetemperatur og skal køles hurtigt
ned, er fryseren mest effektiv. Brug ellers vinkøler med is og vand eller en så-
kaldt iskappe (rapid ice), som ligner et slags svømmebælte med is i, som kan
sættes på flasken.

Rødvin:

� Hvis kælder eller vintempereringsskab ikke haves, sættes rød-
vinen i køleskabet ca. én time inden serveringen, alt efter type.

� Hvis rødvinen er for varm, når man sætter sig til bordet,
kan situationen reddes ved at sætte den i en spand med
masser af is og vand eller bruge en rapid ice-kappe.

Søde, hvide dessertvine: 9-12 C.
Mousserende vine: 9-12 C.
Friske, lette hvide: 12-14 C.
Halvtørre eller halvsøde hvide: 12-14 C.
Stor, hvid bourgogne med alder: 16-18 C.
Portvin: 14 C.
Beaujolais m.m.: 14-16 C.
Rød Bourgogne: 16-18 C.
Bordeaux-typer med alder: 18-20 C.

Søren Franks Vinskole i næste uge: Vinopbevaring. Læs alle vinskole-artiklerne på www.berlingske.dk

sådan gør du 
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søren franks vinskole 

Lektion 10: Vin-opbevaring Foto: Allan Lundgren

vinskolen – live 

Især hvis vinflaskerne skal ligge længe, bør de opbevares under kontrollerede

temperatur-, lys- og fugtigshedsforhold. Køkkenet er yderst uegnet.

vi har hidtil beskæftiget os med, hvordan
man serverer og drikker vinen, men det er
bestemt heller ikke uden betydning, hvor-
dan flasken behandles indtil da. For det før-
ste skal man være varsom med transport af
vinen, som vi jo har erfaret er et levende
produkt, der kan være ganske skrøbeligt.

Hvis der er tale om en ung, billige hver-
dagsvin, som oftest er gennemfiltreret og
–stabiliseret, er det ikke sikkert, at der sker
ret meget ved at drikke den samme aften,
man har slæbt den hjem fra supermarkedet.
Men er det en større og især ældre vin, som
har været transporteret, kan der være grund
til at lade den hvile nogle dage, før den åb-
nes.

Hvis vinen netop har tilbagelagt den ofte
ret lange rejse vinen tager fra produktions-
stedet – typisk Sydeuropa eller den ny ver-
den – til Danmark, er der er betydelig risiko
for, at den vil opføre sig mærkeligt i glasset.
Ikke mindst, hvis vinen er blevet hældt på
flaske umiddelbart før afrejsen – aftapnin-
gen er ofte en så voldsom og traumatisk op-
levelse for vinen, at den behøver adskillige
uger for at komme til hægterne igen.

Med hensyn til selve opbevaringen af vi-
nen, skal man først og fremmest være op-
mærksom på temperaturforhold. Også lyset
spiller ind, men hvis vinen befinder sig på
en flaske af grønt glas er der stort set ingen
af de skadelige UV-stråler, som trænger igen-
nem.

Man siger normalt, at en temperatur om-
kring de 12-14 grader er optimal til vinopbe-
varing, men lavere temperaturer kan også
gøre det. Det ved jeg, fordi jeg har været så
heldig et par gange at smage en flaske 1907
Heidsieck champagne fra den sending på
3.000 flasker til den russiske tsar, som gik
ned i 1916 med det svenske skib Jönköping i
Den botniske Bugt. Champagnen, der således
havde ligget og hygget sig i 82 år ved en
konstant temperatur på fire grader, indtil
den blev bjærget i 1998, smagte ved begge
lejligheder glimrende.

Det er således ikke altafgørende om kæl-
deren, eller hvor man nu har valgt at opbeva-
re vinen, holder de obligatoriske 12-14 gra-
der, men om temperaturen er rimelig kon-
stant. Det værste man kan gøre ved sin vin,
er således at opmagasinere den i en af de fik-
se hylder i ædelt træ, som er tænkt ind i
mange af tidens fine designerkøkkener. Køk-
kenet er nemlig det af hjemmets rum, som
gennemgår de største temperatursvinger fra
om natten, hvor opvarmning er overflødig,
til under madlavningen, hvor ovn og kogepla-
der varmer lokalet op til kogepunktet.

min kollega her på avisen, RolfMadsen, fik for
et par år siden den gode idé at afprøve disse
ting i praksis. Han tog fire flasker vin af sam-
me fabrikat og frøs den første ned i en kum-
mefryser i en uge. Den anden flaske tilbragte
ugen på varmeapparatet efterfulgt af fire ti-
mer i ovnen ved cirka 50 grader. Den tredje
vin blev stillet i vindueskarmen og fik såle-
des kraftigt lys, mens en fjerde var en refe-
renceflaske.

Radiatorvinen viste sig at have taget ska-
de: Frugten var blevet flad, nærmest brændt
af, mens syren var mere skarp og markeret.
Vinen i vindueskarmen havde det derimod
helt fint, flaskens grønne glas havde beskyt-
tet indholdet. Den tredje forsøgsvin fra fry-
serkummen, havde bevaret sin fine duft,
men smagen var vandet en anelse ud, ikke
ulig en kylling, der har været udsat for sam-
me behandling.

Med mindre der er tale om ekstreme tem-
peraturpåvirkninger, kan man godt have vi-
nen liggende under almindelige indendørs-
forhold i en kortere periode – op til et halvt
års tid. Man kan f.eks. bruge soveværelset,
som normalt sjældent udsættes for de store
temperatursvingninger i løbet af ét døgn.

Er der dog tale om, at vinen decideret
skal lagres over en årrække, er der grund til
at være mere årvågen. Vinen vil formentlig
kunne overleve ved relativt konstant stue-
temperatur, men i givet fald må man regne

vi går nu videre med de to sidste lektioner i
Vinskolen-Live, der henvender sig til dem,
som har lyst til i praksis at få afprøvet nogle
af de fænomener, som er blevet beskrevet her
i M/S de sidste par måneder. Kurset er bygget
op af fire forskellige aftener, som tilsammen
danner et lille skoleforløb på kryds og tværs
af lektionerne i avisen.
Hvis man ikke har været med til de to første
lektioner, A og B, er der ingen grund til at for-
tvivle. Kurserne er bygget op, så det er muligt
for alle at være med. Bemærk i øvrigt, at hver
lektion afholdes to gange for at give flere en
mulighed for at være med.

Lektion C
Druer og vinmarker

Valget af druetype er afgørende for vinens
smag, men druerne opfører sig meget forskelli-
ge alt efter, hvor på kloden, de bliver dyrket.
Vi tester disse forskelle i praksis gennem sam-
menlignende smagning og ser også på det
franske begreb, terroir. Vi smager seks flotte,
blandede vine.

Tid og sted: 5. november eller 11. november,
begge dage kl. 19 på Restaurant Søren K., Det
Kgl. Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1.
Pris: 260 kr. pr. person inklusive vin.

Lektion D
Vin og mad

Langt hovedparten af al vin bliver drukket i for-
bindelse med mad. Men det er langtfra altid,
at de to størrelser indgår et perfekt ægteskab.
Vi kigger på hvilke parametre, som afgør, om
ægteskabet holder eller brister, og vi udfører
praktiske eksperimenter. Vi tester fem blande-
de vine sammen med forskelligt småhaps.

Tid og sted: 1. december eller 3. december,
begge dage kl. 19 på Restaurant Søren K., Det
Kgl. Bibliotek, Søren Kierkegaards Plads 1.
Pris: 290 kr. pr. person inklusive vin.

Tilmelding:
Ring til Berlingske Live på tlf. 33 15 81 29
man-fre kl. 10-15.

Betaling:
Send derefter beløbet på check eller giro 2 21
60 00 til Berlingske Live, Pilestræde 34, 1147
København K, mrk.: »Vinskole«. Beløbet skal
være fremme senest mandag 3. november.

Et spørgsmål om opbevaring
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Søren Franks Vinskole i næste uge: Gemme-vin
Læs alle vinskole-artiklerne på www.berlingske.dk

sådan gør du 

med, at den udvikler sig væsentligt hurtigere,
end hvis den havde været lagret ved 12-14 gra-
der.

Det er ikke unormalt, at en kælder holder de
magiske 12-14 grader om vinteren, men i løbet
af sommeren langsomt kryber op omkring de 20
grader. Sådan forholder det sig eksempelvis med
undertegnedes kælder, og erfaringen siger mig,
at dette er helt fine forhold til i hvert fald 10-15
år lagring. Det gør ikke noget, at temperaturen
bevæger sig lidt opad, blot det sker stille og ro-
ligt, uden de store udsving i løbet af det enkelte
døgn.

Har man behov for at opbevare et begrænset

antal flasker, men ingen kælder, kunne det må-
ske være en idé at investere i et vinkølekab – et
Samsung-skab med plads til 29 flasker kan i dag
fås til 2.800 kr. hos El-Giganten.

For at forebygge udtørring af propperne og føl-
gende uønsket iltning af vinen, bør luftfugtighe-
den i kælderen/vinskabet holde et vist niveau. Af
samme grund sagde man før i tiden altid, at det
var yderst vigtigt at flaskerne lå ned under lag-
ring. På den måde er vinen nemlig i berøring
med korkproppen, hvilket holder den fugtig og
tæt.

I dag er der dog blevet rejst tvivl om dette.
Skeptikerne siger, at luftfugtigheden inde i fla-

sken selv i oprejst tilstand er så høj, at proppen
holdes fint fugtig.

Hvorom alting er, så skader det jo ikke vinen
at ligge ned, og så er det jo også den mest ratio-
nelle måde at opmagasinere på – der er ganske
enkelt plads til flere flasker, hvis de stables oven-
på hinanden. Men når det gælder almindelig op-
bevaring over et par måneder, er der ingen
grund til at være hysterisk. Jeg har f.eks. flasker
stående i oprejst tilstand i et halvt til et helt år
uden nogensinde at have registreret defekter af
den grund. �

sof@berlingske.dk

Vin, der skal ligge et stykke tid bør opbevares under kontrollerede temperatur-, lys- og fugtighedsforhold – den lune radiator er ikke velegnet.

� Vær opmærksom på, at især finere eller ældre
vin kan blive påvirket ved transport – lad eventu-
elt vinen hvile nogle uger, før den trækkes op.

� Lad være med at opbevare vinen under ekstre-
me temperatur- og lysforhold. Hylden over komfu-
ret i køkken er ikke velegnet til vin – ej heller vin-
dueskarmen!

� Vær især opmærksom på temperatursvingnin-
ger inden for for en kort periode.

� Placér vinen i soveværelset eller investér i et
vinkøleskab, hvis du skal have vinen liggende i
længere tid og ikke råder over en egnet kælder.

� Vær opmærksom på, at vin, som opbevares
varmt, udvikler sig hurtigere.
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vinskolen – live 

der er stadig få pladser tilbage på
de to sidste ombæringer af Vinskolen-
Live, der henvender sig til dem, der har
lyst til i praksis at få afprøvet nogle af
de fænomener, som er blevet beskrevet
i M/S de sidste par måneder. Kurset

er bygget op af fire forskellige aftener,
som danner et lille skoleforløb på
kryds og tværs af lektionerne i avisen.
Har man ikke været med til de to første
lektioner, A og B, er der ingen grund til
at fortvivle. Kurserne er tilrettelagt, så
det er muligt for alle at være med.

Lektion C
Druer og vinmarker

Valget af druetype er afgørende for vi-
nens smag, men druerne opfører sig
meget forskelligt alt efter hvor på klo-
den, de bliver dyrket. Vi tester disse
forskelle i praksis gennem sammenlig-
nende smagning og ser også på det
franske begreb »terroir«. Vi smager
seks flotte vine, hvide og røde.

Tid og Sted: 5. november eller 11. no-
vember, begge dage kl. 19. Restaurant
Søren K, Det Kgl. Bibliotek, Søren Kier-
kegaards Plads 1
Pris: 260 kr. pr. person inklusiv vin

Lektion D
Vin og mad

Langt hovedparten af al vin bliver druk-
ket i forbindelse med mad. Men det er
langtfra altid, at de to størrelser indgår
et perfekt ægteskab. Vi kigger på hvil-
ke parametre, der afgør om ægteskabet
holder eller brister og udfører praktiske
eksperimenter. Vi tester fem blandede
vine sammen med forskelligt småhaps.

Tid og Sted: 1. december eller 3. de-
cember, begge dage kl. 19. Restaurant
Søren K, Det Kgl. Bibliotek, Søren Kier-
kegaards Plads 1
Pris: 290 kr. pr. person inklusiv vin

Tilmelding:
Ring til Berlingske Live på
tlf. 33 15 81 29 man-fre kl. 10-15

Betaling:
Send derefter beløbet på check eller
giro 2 21 60 00 til Berlingske Live,
Pilestræde 34, 1147 København K, mrk.
»Vinskole«.

Gammel vin giver ikke nødvendigvis orgastiske oplevelser. De fleste vine produceres i dag til at

blive drukket tidligt. Kun de største vil profitere af et par år i kælderen.

søren franks vinskole 

Lektion 11: lagring Foto: Lars Svankjær

»bliver vinen bedre af at blive gemt?« er et af de
spørgsmål, som oftest bliver stillet. Man ser den for
sig, den lille supermarkedsvin til 30 kr., syrlig, tynd
og ucharmerende og forestiller sig, at den efter et
par år i kælderen, som den berømte ælling, udvikler
sig til en smuk svane af en vin med stor kompleks
bouquet og dyb og fyldig, afrundet frugt.

Men sådan er virkeligheden desværre ikke. Den
lille vin bliver ikke større af at blive lagret, om den
så får nok så mange år i kælderen. Hvad vinen måt-
te mangle af ekstrakt, kan alderen ikke give den, for
i den henseende får vinen ikke noget i flasken, som
den ikke har i forvejen. Snarere tværtimod, vinen
mister faktisk noget med alderen, og derfor er det
vigtigt, at der er »nok« af den, hvis den skal kunne
tåle at blive gemt.

Rødvinen mister delvis sin garvesyre, som bund-
fældes med alderen, og samme skæbne overgår far-
ven – de blårøde antocyaniner udskilles endnu tidli-
gere end garvesyren, således at det er sidstnævntes
brunlige farve, der står tilbage i den gamle vin. Også
det, man med et ikke videre præcist ord kalder
»frugten«, fortager sig, hvis man lader vinen ligge til-
strækkeligt længe. Aromastofferne vil i første om-
gang ældes for så til sidst simpelthen at tone ud, og
vinen vil i det hele taget komme til at virke mere
mager.

på trods af disse faldgruber udgør lagringen en
væsentlig del af fascinationen omkring vin. Forestil-
lingen om den gamle, støvede flaske, som hentes op
fra kælderen og forsigtigt trækkes op, hvorefter den
balsamiske væske hældes i glassene og hensætter
deltagerne i bønnemødet i eufori, hører til det cen-
trale i vinens mytologi. Og det er da også en særlig
oplevelse, når det endelig sker. Problemet er bare,
at det er sjældent, man støder på en af disse flasker,
hvor alle elementer er i fuld harmoni efter 20-30 år
i kælderen, og vinen har fundet sig selv på et højere
plan.

Kun de allerstørste vine i de store årgange har
mulighed for at nå så langt, og dem er der ikke ret
mange af. Efter 15 års intens vinsmagning og lag-
ring af flasker i kælderen, må i hvert fald underteg-
nede konkludere, at der er flere jævne flasker og de-
ciderede skuffelser end orgastiske oplevelser, når
det gælder de gamle vine.

Men det er selvfølgelig dybest set et spørgsmål
om personlig smag: Der findes bestemt individer
med det, man kunne kalde en nekrofil vinsmag,
som elsker de aromaer af bl.a. fugtig underskov og
tørret frugt, vin opnår med alderen.

Netop på grund af den divergerende smag, er det
næsten umuligt at give et fyldestgørende svar på et
andet spørgsmål, man får stillet igen og igen: »Hvor-
når topper denne vin?«

Et par ting kan man dog sige, og det er bl.a., at
den almindelige hverdagsvin fra supermarkedet til
50 kr. meget sjældent vinder ved yderligere lagring.
Vine i denne prisklasse er ganske enkelt fremstillet
med henblik på at blive drukket inden for de første
år efter aftapningen.

Bevæger man sig op i klassen mellem 50 og 80
kr., hænder det, at man støder på en vin, som vil ha-
ve godt af et halvt til et helt år i kælderen for at fol-

de sine aromaer ud. Det kræver lidt træning at regi-
strere, hvornår dette er tilfældet, men typisk er det,
hvis vinen forekommer lidt lukket og ikke dufter af
ret meget, men samtidig føles ekstraktrig og koncen-
treret i munden, som om den »gemmer« på noget.

Nogle gange kan et års tid i kælderen også være
med til at afrunde vinens garvesyre, der jo, som før
omtalt, udskilles gradvis med alderen. Men man
skal passe på, for har vinen ikke den rette balance
mellem frugtekstrakt og garvesyre fra start, risikerer
man bare, at vinen kommer til at virke endnu mere
tør og benet med alderen. Sådan gik det f.eks. med
den garvesyreprægede årgang 1975 fra Bordeaux,
som vinhandlere annoncerede som en gemmeår-
gang, der ville nå fuldkommenhed efter en årrække,
hvor realiteten var, at vinene bare lå og blev mere
og mere tørre og hårde i kælderen.

bevæger man sig op i klassen over 100 kr., vil man
oftere støde på vine, hvis aroma man vil få et større
udbytte af, hvis de bliver lagret et par år. Men langt,
langt hovedparten af vinene i denne kategori er
fuldt drikbare efter fem-otte år, uendelig få flasker
vil det være nødvendigt at gemme længere.

Sådan har situationen ikke altid været. Der var en-
gang, hvor vinbønderne generelt var mindre bevid-
ste i arbejdet med druens garvesyre, og vinen der-
for havde brug for flere år i kælderen for at blive
blødt op. I dag er man meget opmærksom på først
at høste druerne, når garvesyren i dem er helt mo-
den, og det giver en blødere, tidligere drikbar vin.
Også teknikker i vinbondens kælder favoriserer i
dag frugtige, tidligt drikbare vine, f.eks. kortere, me-
re intens maceration (udblødning af drueskallerne i
mosten) og brug af de små nye egefade. Nu kan
man således lappe selv de fleste barolo’er, der altid
har stået som den vin, der mest af alle fordrede lag-
ring, i sig med behag, når de bliver frigivet på mar-
kedet efter fire års lovpligtig lagring.

Det er dog stadig vigtigt at holdes sig for øje, at
ikke alle drue- og vintyper har det samme lagrings-
behov eller –potentiale. Rød bourgogne behøver
man generelt ikke gemme så længe som bordeaux,
mens vine på syrahdruen, især når den kommer fra
det nordlige Rhône, har godt af et par år i kælderen.

Langt de fleste hvidvine skal helst drikkes så fri-
ske som muligt, men der er alligevel et par markan-
te undtagelser. Stor riesling, hvad enten den kom-
mer fra Alsace eller et af de tyske distrikter, må nød-
vendigvis lagres et par år eller fire for at udfolde de
spændende mineralske aromaer, som ofte går for at
ligne petroleum. Det samme kan man sige om de
store hvide bourgogner, som også gerne bør have fi-
re-fem år på langs, før deres fantastiske kødfulde
fedme og komplekse bouquet træder i karakter.

Og endelig er der så de søde vine, som er nogle
de bedste gemmevine vi har, bl.a. fordi sukkeret vir-
ker konserverende. Vintage port, sauternes og sent-
høstede tyskere kan blive rigtig gamle. Men igen,
jeg foretrækker dem personligt før de får alzhei-
mers, og støder i øvrigt på flere og flere eksempla-
rer af disse vine, som er til drikke i en relativ ung al-
der. �

sof@berlingske.dk

Skal vinen gemmes?
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gode råd til lagring  

� Langt de fleste vine bliver ikke bedre af
at blive gemt – tværtimod.

� Generelt er det kun vine i klassen over
100 kr., der er beregnet til lagring.

� Selv dyre vine bliver i dag fremstillet på
en måde, så de kan nydes unge.

� Det er primært rødvinens garvesyre, der
gør, at den kan holde sig. Indholdet af garve-
syre fortager sig med tiden.

� For hvidvinens vedkommende er det sy-
ren, der virker konserverende. Syrerige hvi-
de kan derfor holde sig længst.

� Lad være med at tro, at vin som ikke er i
ordentlig balance, f.eks. på grund af hård
garvesyre, vil blive bedre efter et ophold i
kælderen.

� Hvis en ung, ekstraktrig vin forekommer
lukket, er der god grund til at antage, at
den vil åbne sig efter en periode i kælderen.
Prøv med et halvt år for de mindre og et par
år for de store, dyre.

Nogle rødvine som kan eller bør lagres
Barolo (og andre nebbiolobaserede vine)
Bordeaux (og andre cabernet- og
merlot baserede vine)
Nordlige Rhône (og andre syrah/
shiraz-baserede)
Brunello (og andre sangiovese-baserede)
Ribera del Duero (og andre tempranillo-
baserede vine)

Nogle hvidvine som kan eller bør lagres
Riesling (fra Tyskland og Alsace)
Chardonnay (primært stor bourgogne)
Chenin blanc (primært fra Loire)

Vinskolen i næste uge: Årgange
Læs artiklerne på www.berlingske.dk



søren franks vinskole 

Lektion 12: Årgange Foto: Scanpix

I Bordeaux og andre klassiske kvalitetsdistrikter betyder året ofte alt.

Årgangens fingeraftryk

betegnelsen »årgangsvin« klinger stadig dyrt –
nærmest lidt af Brixtofte. Men begrebet er på
retræte, for i dag har langt de fleste vine på
supermarkedernes hylder årgangen skrevet
på etiketten. Går man et par årtier tilbage i
historien, var det dog kun de finere vine,
som havde årgangsbetegnelse.

Forklaringen på denne udvikling er
dels, at producenterne har indset, at det
rent markedsføringsmæssigt er en god
idé. Dels at flere og flere vine på det
danske marked i dag hører under de
forskellige regionale kvalitetslovgivnin-
ger, hvor det at angive årgangen er en
del af bestemmelsene.

Når man i dag støder på flasker –
eller oftere kartoner – uden årgang, er
der hovedsagelig tale om de allerbillig-
ste vine. Men omvendt behøver det,
at der står årgang på flasken, ikke nød-
vendigvis at betyde, at den er god.
Især når vi taler dagligdagsvine, skal
man først og fremmest se årgangsangi-
velsen på linje med datomærkningen
af fødevarerne i supermarkedet, som
et system der sikrer, at vinen bliver
drukket, før den bliver for gammel.

Det er oplagt at spørge, hvor meget
årgangen betyder, og svaret er, at det
kommer meget an på, hvor vinen
kommer fra. Årgangen afspejler jo vej-
ret, altså vækst- og høstbetingelserne,
det pågældende år. I visse dele af ver-
den kan det være meget svingende,
mens det i andre er mere stabilt. Ge-
nerelt er vejrliget i varme dyrkning-
sområder mere stabilt – vi ved fra vo-
res ferierejser, at der er solgaranti ved
Middelhavet og fra popsangene, at det
aldrig regner i Californien.

Selv om der bestemt er forskel på
årgangene i Californien, Australien,
Chile og Sydafrika, så er de meget
mindre end de kolossale spring, man
ser i de klassiske franske regioner. I
en region som Alsace f.eks., kan år-
gangens præg til tider være så kraf-
tigt, at det overskygger f.eks. produ-
centens fingeraftryk, og det man kal-
der terroir’et (jordbundsforhold og mi-
kroklima).

i det hele taget er det sådan, at årgangene

har størst betydning i nogle af de områder, hvorfra
de største vine kommer. Det skyldes, at vin gene-
relt bliver flottest i det, man kalder de marginale
dyrkningsområder, områder, som ligger så nordligt
eller højt eller på anden måde køligt, at druerne
langtfra hvert eneste år opnår den fulde modenhed.
Tager man f.eks. Bordeaux, så er de store år her,
som f.eks. 2000, 1990 og 1982, uden undtagelse og-
så de varmeste år.

Netop Bordeaux er et af de områder, hvor årgang-
ene betyder rigtig meget. Der er klasseforskel på af
de højt klassificerede bordeaux’er i et topår, hvor
alt er lykkedes, til en af de skæve årgange, hvor vi-
nen er tynd, grøn og stikkende.

Priserne svinger således voldsomt i Bordeaux fra
år til år alt efter årgangens kvalitet, så de ofte vold-
somt annoncerede »forbrugerårgange«, som de kal-
des i vinhandler-terminologi, er relativt fornuftige i
prismæssig henseende. Men forvent ikke at få en
top-bordeaux – man skal ikke bilde sig ind at ken-
de højt besungne vine som Latour eller Petrus, hvis
kun man har smagt dem i en årgang som 1992.
Her kan man faktisk stadig bruge det gamle husråd
om, at det bedre betaler sig at købe en lille vin i en
stor årgang – eksempelvis en god bordeaux super-
ieur eller bourgeois i 2000 – end en stor vin i et lil-
le år.

Nogenlunde den samme lære kan overføres til
Bourgogne, Nordrhône, Piemonte, Toscana, Rioja, Ri-
bera del Duero og andre steder, hvor man laver kva-
litetsvin: Hold dig fra de små og de skæve årgange,
især hvis du påtænker at lagre vinen i kælderen.

Hvor en skæv årgang sjældent er sjov, kan der
sagtens være situationer, hvor man kan have gavn
af en af de mellemgode, tidligt modnende årgange,
som f.eks. 1997 og 2000 i Bourgogne – ikke mindst
på restauranterne, hvor de sjældent har tid eller
råd til at lagre den lidt bedre vin det par år i kælde-
ren, den fortjener.

hvor vi hidtil i denne lektionhar beskæftiget osmed,
hvor stor betydning årgangen har i de europæiske
kvalitetsdistrikter, forekommer det også relevant at
spørge, hvor meget årene varierer, når det gælder
dagligvinen fra supermarkedets hylde.

Megen af den vin, vi for eksempel tester her i avi-
sen om fredagen i Guide-sektionen, kommer fra var-
me dyrkningsområder som Sydfrankrig, Syditalien
og Sydamerika – det er steder, hvor årgangene kun
varierer lidt, og hvor et mindre godt år sjældent er
en katastrofe, som man ser det i køligere egne.

Det hænder dog også, at bordeauxvine, bourgog-
ne, chianti og flasker fra Norditalien sniger sig ind i
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sådan gør du 

feltet og i disse tilfælde sætter årgangens karak-
teristika typisk ind, selv om vi altså er nede un-
der 80 kr. for en flaske. Jeg har f.eks. lagt gane
til mange bordeauxvine i den mellemsløje år-
gang 1999 i denne sammenhæng, og der har
desværre været langt mellem glædesudbrudde-
ne.

Eftersom Bordeaux som sagt er det område,
hvor årgangene er genstand for størst opmærk-
somhed, sker der ofte det, at kvaliteten af en gi-
ven bordeaux-årgang smitter af på denne
årgangs ry i andre distrikter. Tager man f.eks. år-
gang 1982, så fik den generelt i Europa et virke-
lig godt navn, selv om der var tale om et sløjt år
i f.eks. Bourgogne.

Langt de fleste år vil der i realiteten være stor
forskel på kvaliteten rundt om i Europa. Det hø-
rer til sjældenhederne, at man som i 2000 kan
sige, at der generelt har været tale om et varmt
år i hele området, som har givet rige, sødmeful-
de vine. Eller som årgang 2002, der i de fleste
europæiske egne, bortset fra de allersydligste og
-nordligste, har budt på betingelser, som svinger
fra det horrible til det jævnt dårlige.

Alligevel kan det langtfra udelukkes, at man
vil støde på gode drikbare hverdagsvine med år-
gangen 2002 skrevet på etiketten. De større pro-
ducenter har jo den mulighed at deklassificere
de druer, som normalt bruges til de dyrere vine,
til husets mere ydmyge hverdagsprodukter.
Men et år for store gemme-vine er 2002 i hvert
fald ikke.

Jeg er klar over, at jeg med ovenstående skri-
veri formentlig har været med til at forvirre lige
så meget, som jeg har kastet lys over vinårgang-
ene. Men det er jo netop dette mystiske fæno-
men, at naturen hvert år sætter sit fingeraftryk
på vinen, så den bliver anderledes end det fore-
gående, som gør det mere interessant at drikke
vin end Coca-Cola.

Med hensyn til hjælp til at finde rundt i år-
gangsjunglen, er der desværre ikke andet jeg
kan gøre end at henvise til de forskellige årlige
vinguides og sites på internettet. �

Årgangsguides:
www.winespectator.com (fri adgang)
Vin 2004, (Hugh Johnson), Politikens Forlag
Årets Vine 2004 (Oz Clarke), L&R
The Wine Advocate (Robert Parker), P.O. Box 311,
Monkton, MD 21111 (USA)

sof@berlingske.dk

Søren Franks Vinskole i næste uge: Når vinen er syg
Læs alle vinskole-artiklerne på www.berlingske.dk

vinens årgang har kun for alvor betydning i de køligere klassiske nord- og mellemeuro-
pæiske distrikter, Bordeaux, Bourgogne, Rhône, Piemonte, Toscana, Rioja m.fl.
Det letteste og klogeste er helt at undgå de »skæve« årgange, når man køber vin til 80
kroner og opefter fra de klassiske distrikter. Køb altid hellere en lille vin i en stor årgang
end omvendt.
Hvis du gerne vil opleve, hvad der har gjort f.eks. Petrus så kendt, så køb for Guds skyld
en god årgang. Hvis ikke du har råd til det, så find et andet slot.
Årgangens karakteristika gælder normalt kun inden for det enkelte distrikt: At 2000 er fan-
tastisk for bordeaux betyder ikke, at den også er det for bourgogne – i dette tilfælde nær-
mest tværtimod.

De seneste årgange:

2002: Ikke mindst i det sydlige Rhône (chateauneuf-du-pape mm.) og Barolo-området, var
der tale om et veritabelt annus horribilis – mange store vine herfra vil slet ikke blive aftap-
pet. Heller ikke den nordlige del af Spanien havde det for godt, danske Peter Sisseck ag-
ter ikke lave sin berømte Pingus-vin fra Ribera del Duero. Også fra Bordeaux meldes der
om et år, som hurtigt vil gå i glemmebogen. Man skal faktisk helt ned til det allersydligste
Italien, eller til Nordeuropa – Tyskland, Bourgogne, Loire og Champagne, for finde noget,
der er værd at samle på.

2001: De fleste steder et år, som står i skyggen af den store millennium-årgang 2000. Kva-
liteten varierer noget fra region til region, men der kan være gode køb at gøre. I Italien er
der generelt tale om rigtigt gode velafbalancerede, klassiske vine, og også i Spanien er
kvaliteten tæt på at være i top. I Bordeaux er 2001 måske ikke det allerbedste år, men det
er bedre end 02, mens det i Bourgogne forholder sig omvendt. Hvad angår Rhône, er år-
gangen af mellemkvalitet for den nordlige del og rigtig god i syd, hvor mange – i hvert
fald i europæiske øjne - har lavet endnu bedre og mere klassisk vin end i 2000.

2000: Hvis 2002 er annus horribilis, så er 2000 annus americanus. For det første er cifre-
ne til at forstå, for det andet er vinene fra stort set alle regioner i Europa søde, bløde og
letdrikkelige. Amerikanske kritikere har bl.a. skamrost dette år i det sydlige Rhône, som
bestemt også er godt, men vi er nogen som foretrækker det mindre marmeladeagtige og
mere klassiske 2001. Det samme kan man sige om Piemonte; kvaliteten er i orden, men
vinene er unormalt lette at drikke. I Toscana var det mange steder for varmt til at opnå rig-
tig storhed, og så var 2000 jo året, hvor alt lykkedes i Bordeaux.

1999: I de italienske kvalitetsdistrikter Piemonte, Toscana og Veneto (amarone) er der tale
om et rigtig godt år, som gav velstrukturerede vine i god balance. Det samme kan siges
om bourgogne – køb hvad der er på hylderne af rød som hvid – kun årgang 90 og 96 kan
måle sig hermed i nyere tid. Det nordlige Rhône oplevede også en feberårgang af de sjæld-
ne, mens vinene fra det sydlige Rhône er mere på det jævne og tidligt drikbare. Heller ik-
ke i Bordeaux er der grund til at juble.

1998: Dette var året, hvor den kolossale Languedoc-region i Sydfrankrig for alvor kom ind
på vinscenen med perfekt kvalitet. Det samme kan man sige om naboen Chateauneuf-du-
pape (og øvrige syd-Rhône), som pludselig blev investeringsvin med denne årgang. Bor-
deaux er delt mellem flot kvaliteten på højre bred (Pomerol og St. Emilion) og mere jævne
vine i Medoc. Barolo og omegn oplevede endnu en god årgang med letdrikkelige vine,
mens kvalitet i Chianti var nærmere middel. Undgå for enhver pris bourgogne - rød som
hvid - de fleste er magre, ucharmerende og sure.
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De fleste vinelskere har formentlig prøvet at forvente en liflig bouquet af bær og blomster fra en 

nyåbnet flaske for i stedet at blive mødt af en modbydelig muggen hørm af sur karklud. Og når man 

så tager vinen i munden for at tjekke, om det skulle være lugtetøjet, den er gal med, finder man ud 

af, at vinen smager mindst ligeså slemt, som den lugter: Frugtsmagen er tørret helt ud. Der er ingen 

vej uden om at hælde flasken ud i vasken og håbe på, at der står en ny på lageret.  

Syg eller fejlbehæftet vin er et fænomen, vi desværre alle støder på jævnligt, hvad enten det er 

flasker af kategorien tre for en hund eller dyre kultvine, vi nyder. Der er en stribe forskellige 

fejlmuligheder i en flaske vin, men oftest er der tale om den såkaldte propsyge - især når der som i 

det nævnte eksempel er tale om en grim lugt af mug eller pap.  

Trikloranisol eller TCA er den tekniske betegnelse for propsyge. Den opstår fordi kork, som 

proppen jo er lavet af, er et organisk materiale med sprækker og kanaler, som kan inficeres med 

mugsporer eller optage kemikalier, der befinder sig i omgivelserne. Trikloranisol dannes, når 

fenolen i korken går i forbindelse med mug og klor. Og den ødelægger hurtigt selve vinen i flasken.  

I nogle tilfælde vil TCA-infektionen være så kraftig, at det slet ikke er til at tage fejl af. Vinen vil 

simpelthen være udrikkelig. Men lige så ofte vil der være tale om en mere subtil tone af mug, som 

selv professionelle smagere vil have svært ved at detektere. Under alle omstændigheder plejer den 

modbydelige lugt (og smag) at tage til, når vinen står åben.  

Jeg har flere gange været i den situation på en restaurant i første omgang at have »godkendt« den 

lille smagsprøve, tjeneren ofte skænker af en flaske, for fem minutter senere at have indset, at der 

var tale om »prop«. Det er langtfra altid, at tjener-tricket med at snuse til proppen afslører 

problemet.  

Den bedste vej til at afgøre, om der er tale om en fejl eller ej, er at få åbnet en ny flaske og foretage 

en sammenligning - hvilket selvfølgelig er et seriøst skridt at tage, hvis der er tale om en dyr vin.  

Besøger man baglokalerne på byens bedre restauranter, vil man opdage, at der står en klynge 

halvfulde flasker mærket »prop« parat til at blive afhentet af leverandørerne.  

Og sådan bør man også forholde sig som almindelig forbruger: Lad være med at drikke den syge 

vin, prop den i stedet op og lever den tilbage, hvor den er købt.  

Jeg har endnu ikke oplevet en vinhandler, som ikke ville bytte fejlbehæftet vin, og skulle det 

alligevel ske, er der ikke andet at gøre end at skifte indkøbssted fremover.  

SØREN FRANKS VINSKOLE 

_____________________________ 

Lektion 13: Fejl ved vinen 



Det er umuligt at sige præcis hvor mange flasker, der ødelægges af TCA, men jeg har set skøn, der 

svinger fra to til fem procent - så mon ikke sandheden ligger et sted midt imellem? Desværre 

fordeler sygdomstilfældene sig ikke jævnt, man kan sagtens opleve at smage vin op til en hel måned 

uden at støde på »prop« for derefter at ryge ind i en hel klynge besmittede flasker på en enkelt aften.  

At propfænomenet ikke kun rammer billig vin, kan den lille norditalienske barolo-producent Elio 

Altare bekræfte: Hele hans årgang 1997, som var en af de bedste nogensinde, gik tabt på grund af 

TCA. Da producenten, hvis vine normalt koster omkring 600-700 kroner pr. flaske i detailhandlen 

herhjemme, opdagede, at cirka hver anden flaske var inficeret, forærede han hele produktionen væk 

til en auktion for velgørende formål. Den tyske producent, som havde leveret korkpropperne, 

modtog naturligvis et krav om erstatning, og resultatet blev efter nogen tids tovtrækkeri et forlig, 

som ikke har været offentliggjort.  

Den dag i dag bruger Altare stadig korkpropper i sine flasker, for der står ganske enkelt i 

vinlovgivningen, at baroloflasken skal lukkes med en prop af kork. Havde det ikke været tilfældet 

er det muligt, at Altare ville vælge at bruge et andet materiale, som for eksempel plastik eller 

silikone, som mange propper i de billigste vine i dag er lavet af. Plastikpropperne har dog generelt 

det problem, at de er svære at trække op og skader teflonbelagte proptrækkere.  

Endnu mere sikkert og lettere at have med at gøre, er skruelåget. Stort set alle kvalitetsproducenter 

på New Zealand er gået over til at anvende skruelåget til dele af produktionen, og det samme gør 

sig gældende for producenter af riesling-hvidvine i Australien. Diverse smagninger har foreløbig 

vist, at vinene holder sig mere friske med skruelåg end med korkprop, men endnu har man ikke den 

store erfaring med større vine, som traditionelt skal lagre en årrække for at modnes.  

Spørgsmålet er selvfølgelig, om de store vine vil opnå samme dybde og interesse over årene med 

skruelåg som med korkprop. Men hvad angår almindelige hverdagsvine, er der ingen tvivl om, at 

skruelåg er det mest hensigtsmæssige. Hvis ikke det var for den særlige romantik, som vinen i 

mange forbrugeres øjne omgives af, var korkpropperne sikkert for længst blevet skiftet ud med 

skruelåg på supermarkedernes hylder.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Fejlkilder 

 

»Propsygen«  

Hvis vinen lugter af mug eller pap, og frugtsmagen er helt tørret ud, er der sikkert tale om »propsygen«  

TCA 

TCA opstår, når mugsporer går i forbindelse med klor og fenol i korken. TCA ødelægger hurtigt vinen. 

Propsygen kan ikke altid lugtes på selve proppen. Nogle gange er den mugne lugt af TCA ikke til at tage fejl 

af, andre gange er den mere subtil. Den ubehagelige lugt af TCA tager til, mens vinen står i glasset eller den 

åbne flaske. To - fem procent af alle vine skønnes at være ramt af »propsyge«. Man bør altid proppe den 

syge vin op med det samme og få den byttet, hvor man købte den. Propsyge kan undgås ved at købe en flaske 

med plastikprop eller skruelåg.  

Hvor »prop« er langt den mest udbredte fejlkilde i vinen i dag, er den ikke den eneste:  
Kulsyre: Kulsyren er ret let at registrere. Man vil kunne mærke en diskret prikken på tungen og 

måske ligefrem være i stand til at se små bobler i vinen. Er der tale om en ung, frisk vin, kan det 

være et bevidst tiltag fra producentens side. Men der kan også være tale om, at vinen har forsat sin 

gæring på flasken, og så vil det normalt være en fejl.  

Oxidering: Vin reagerer ret kraftigt på ilten, der er i luften. Hvis ikke dette forhold har været 

håndteret ordentligt under fremstillingen, eller hvis proppen er utæt, tager vinen skade. Oxideret vin 

får med tiden en brun tone i farven, mister sin frugt og lugter af sherry eller eddike. 

Reduktion: Reduktion er det modsatte af oxidering, for når man siger om en vin, at den er 

»reduktiv«, er det fordi, den savner ilt. Den reduktive vin udvikler brintsulfid (H2S), som medfører 

en ganske ubehagelig lugt, der minder om rådne æg og brændt gummi. Fænomenet, der 

forekommer ret jævnligt blandt unge vine, kan ofte afhjælpes ved kraftig iltning, for eksempel ved 

omhældning på karaffel.  

Svovl: I 99,9 procent af alle vine er der tilsat svovl, men det kan blive for meget: Overdreven 

svovldosering viser sig som en ubehagelig lugt, der minder om, når man stryger en tændstik. 

Problemet afhjælpes ved iltning, for eksempel omhældning på karaffel. 

 



søren franks vinskole 

Lektion 14: Sjatter Foto: Allan Lundgren

vi kender vel alle situationen, der opstår, når
måltidet er færdigt, og flasken på bordet stadig
er halvfuld. Man kan næsten ikke nænne at hæl-
de de ædle dråber ud i vasken, og så melder
spørgsmålet sig, om indholdet i flasken vil kun-
ne holde sig til dagen eller ugen efter og i givet
fald hvordan.

Hvor situationen og det stillede spørgsmål er
enkelt og grænsende til det banale, er svaret
langt mere kompliceret, end man skulle tro. Det
handler nemlig i høj grad om hvilken vintype,
der er tale om, hvordan den er lavet, og hvordan
vinresten gemmes.

Hvis vi tager det sidste først, så er det afgøren-
de for vinrestens holdbarhed, at den opbevares
køligt. Køleskabet er både indlysende og effek-
tivt.

Dernæst er der spørgsmålet om ilttilførsel.
Det er luftens ilt, der får den åbnede vin til at
forgå. I første omgang vil vinen få en sødlig, let
harsk tone, som efterhånden vil gå over i decide-
ret skarp lugt af eddike, og undervejs vil vinens
herlige frugtbouquet fordufte. Derfor er det nød-
vendigt at begrænse iltningen af vinsjatten mest
muligt.

Den mest effektive metode er ganske simpel
og kræver ikke det store avancerede udstyr.
Man tager simpelthen en tom halvflaske (37,5
cl), renser den grundigt, og hælder vinsjatten
over på den – jo mere fyldt halvflasken bliver, jo
bedre, for jo mindre er mængden af ilt i flasken.
Hvis man på forhånd har bestemt sig for kun at
drikke en halv flaske vin, f.eks. fordi man er ale-
ne eller skal køre bil, er det en god idé at fylde
halvflasken med det samme, proppe den til og
sætte den i køleskabet, det vil mindske iltningen
og øge holdbarheden.

Hvad flasken proppes op med, er efter min er-
faring ikke så vigtigt. Der findes efterhånden for-
skellige fikst designede propper i f.eks. gummi
pyntet med rustfri stål, men en rask korkprop er

i denne sammenhæng fuldt ud lige så effektiv.
Så er der de forskellige vacu-systemer, hvor

luften pumpes ud af flasken gennem en gummi-
prop, og vinen herefter befinder sig i et under-
tryk. Tager man det nævnte eksempel, hvor vin-
resten er hældt over på halvflaske, giver det ikke
den store mening at anvende pumpen, eftersom
der ikke er megen luft i den fyldte halvflaske.
Men heller ikke når der er tale om halvtomme
75 cl-flasker, har jeg særlig meget fidus til vacu-
pumpen.

I visse tilfælde har jeg oplevet, at vinen har
holdt sig marginalt bedre med vacu-prop end
med kork, men omvendt er det også sket, at den
i grunden ret hårdhændede metode har reduce-
ret vinens duft og smag. Nærmest som havde
man pumpet en del af aromaerne ud af flasken,
og det er jo en ubehagelig risiko at løbe.

Hvad enten man bruger vacuumsystem eller
bare almindelig kork, vil man opleve, at der er
langt større risiko for, at vinen bliver dårlig, hvis
man drikker den over flere dage. På den måde
kommer vinen ud i varmen og bliver luftet end-
nu en gang, og hver gang man tager et glas, er
der plads til mere ilt i flasken. Man vil opdage,
at både smag og bouquet flader ud eller forsvin-
der helt samtidig med, at de føromtalte tegn på
oxidation tager til.

hidtil i denne lektion har vi talt om vinholdbar-
hed generelt, men i realiteten er det sådan, at
der er utrolig stor forskel på hvilke vine, der hol-
der sig bedst, efter at de er åbnet. I almindelig-
hed holder hvide vine sig bedre end røde, især
syrerige hvide fra kølige dyrkningsområder. En
vintype som således kan holde sig i ugevis efter
at den er åbnet, er den tyske riesling. Ja, man
kan sågar nuppe et lille glas af sin riesling daglig
over en uge eller to, hvis man opbevarer den or-
dentligt i køleskabet. Nogenlunde det samme
gælder riesling fra Alsace og sauvignon blanc-vi-

ne fra Loire (Sancer-
re/Puilly-Fumé) og
New Zealand.

Men hvor hvidvin
altså generelt holder
sig bedre end rød,
er det ikke alle hvi-
de, der holder sig li-
ge godt, når først
de er åbnet. Hvidvi-
ne med lavt syre-
indhold, typisk fra
varmere dyrkning-
sområder, er f.eks.
mindre holdbare.
Og endnu mere
udtalt er det, at
hvidvine, der er gæ-
ret eller lagret på
små nyere egefade
(barriques), f.eks.
bourgogne eller char-
donnayvine fra andre
distrikter, har svært
ved at bevare friskhe-
den.

Generelt for både røde
og hvide vine er det, at æl-
dre, skrøbelige vine har
svært ved holde pusten i
åben tilstand. Hvad der måt-
te være tilbage af aromaer
fordufter ret hurtigt.

Går vi til de røde vine, som
jo er dem, vi drikker flest af her-
hjemme, er der absolut ingen vi-
ne, der som rieslingen kan holde
til flere ugers klatdrikkeri i åben til-
stand. Langt de fleste røde mister
markant i charme allerede på anden-
dagen. På restaurant opdager jeg det

Kunsten at
omgås vinsjatter
Drop diverse hightech-løsninger og hæld i stedet vinresten på

en tom halvflaske og stil den på køl.
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den åbne vin 

� Opbevar altid åbnet vin i køleskabet

Søren Franks Vinskole i næste uge: Hvad er vinen tilsat?

stort set altid, når man forsøger at sælge mig et
glas fra en flaske, der har været åben fra dagen
før, og jeg afviser det som regel altid. Det gælder
også de steder, der har investeret i et af de avan-
cerede systemer, som pumper nitrogen ned i fla-
sken for at holde ilten ude.

Men der er også forskel på holdbarheden in-
den for de forskellige rødvinstyper. Unge, friske,
syredominerede vine, som ikke er lagret på fad
– det gælder f.eks. typer som beaujolais og bar-
bera – holder sig faktisk ganske pænt. Vine, der
har fået et år eller to på små nye egefade, får
derimod hurtigt problemer. Grunden til, at de
små nye fade giver problemer i denne sammen-
hæng for både røde og hvide vine, er formentlig
at iltningen under opholdet på det porøse ege-
træ er langt, langt større end f.eks. på ståltank el-
ler store, gamle fade, som gennem tiden er ble-
vet mættet med ilt og derfor ikke ilter vinen så
meget.
der findes dog en enkelt rødvinstype, som måske
endda kan profitere af at være åben natten over,
og det er vine baseret på den iltkrævende neb-
biolo-drue fremstillet på traditionel vis på store
gamle fade.

De klassiske barolo-producenter trækker såle-
des gerne flasker op dagen i forvejen, når skal
smages. Derimod har moderne barolo’er, der er
lagret på små nye fade, nogenlunde det samme
holdbarhedsproblem som andre røde fremstil-
let på lignende maner.

En kategori af vine, som til gengæld er
særdeles holdbare i åben tilstand, og som
det giver god mening at gemme i køleska-
bet, er dessertvine. Både de røde og de hvide

kan holde sig, men igen er det de hvide, som
klarer sig bedst, især syrerige typer som

coteaux-du-layon fra Loire og de senthøstede
fra Alsace, Østrig og Tyskland. �

sof@berlingske.dk

Ved brug af en vacu-pumpe på halvtomme 75
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søren franks vinskole 

Lektion 15: Tilsætningsstoffer Foto: Claus Fisker

De fleste billige hverdagsvine bliver hjulpet på vej af en række kemiske hjælpemidler.

Vil vi undgå disse, må vi have pengepungen op.

når vi sidder med rødvinen i bægret og hygger os, har vi det bedst med en
romantisk forestilling om, at vinen nærmest har lavet sig selv i den lille
vinbondes kælder. Sådan forholder det sig dog meget sjældent: Ganske
som det gælder ved produktionen af en lang række andre forarbejdede fø-
devarer, bruger man i dag teknologiens og videnskabens fremskridt til at
skabe mere ensartede, fejlfri og holdbare produkter.

Der findes vine, som er lavet med et minimum af tilsætningsstoffer. En
del af dem kommer fra økologiske eller biodynamiske producenter, men
der findes også konventionelle vinbønder, som blander sig mindst muligt i
vinens liv i kælderen. Disse vine er dog ret få i antal, og de er oftest gan-
ske dyre.

Modsætningen til disse håndværksvine er det vi kunne kalde tekniske
vine. De tekniske vine hører først og fremmest til i det billigere segment,
det er dem, vi bl.a. finder i supermarkedet. Forklaringen er, at disse vine
bliver lavet i store mængder, som det er lettere at styre gennem diverse
tekniske og kemiske hjælpemidler.

Oftest er det også sådan, at billige vine bliver fremstillet i en fart, så de
kan blive omsat hurtigst muligt til kontanter fra supermarkedets hylde.
Hvor en vin, hvis den får tid nok, helt af sig selv kan blive klar og stabil
ved hjælp af simpel bundfældning, er man nødt til at hjælpe den på vej
med diverse hjlæpemidler, f.eks. enzymer, centrifugering og hård filtre-
ring, hvis det skal gå hurtigt.

»Tekniske« vine finder man oftere i de oversøiske vinområder end i de
europæiske: Først og fremmest i Australien og Sydafrika, men også i USA
og Chile. Det er i hvert fald i den ny verden, at vinproducenterne er hur-
tigst til at indrømme, at de bruger diverse hjælpemidler og tilsætningsstof-
fer – hvilket formentlig også hænger sammen med, at den europæiske vin-

lovgivning generelt er strammere. De beskrevne tilsætningsstoffer i denne
lektion er dog ikke sundhedsskadelige, så længe vinen bliver indtaget i ci-
viliserede mængder.

svovl. 99,99 procent eller mere af alle vine på det danske marked er tilsat
svovl. Svovl eller svovldioxid, som er den mere korrekte betegnelse, er
nemlig ikke så lidt af et vidundermiddel for vinmageren. Først og frem-
mest forhindrer svovlen oxidation (iltning) af vinen og virker dermed kon-
serverende.

Svovl tilsættes første gang allerede kort tid efter, at druerne er plukket.
Svovlen virker desuden bakteriedræbende og bruges derfor også til at des-
inficere fadene, før vinen hældes i dem. Alle, som har prøvet at være til
stede i en vinkælder, når der afbrændes svovlvæger i tønderne, vil kunne
nikke genkendende til den krasse og kvælende fornemmelse, som opstår i
svælget, hvis man kommer til at indånde svovldioxiden. Hvis man gerne
vil have en sød vin, men ikke ønsker, at sukkerindholdet i mosten skal gæ-
re helt ud, kan man også tilsætte svovl for at stoppe gæringen.

Typisk vil den konventionelle vinproducent under hele fremstillingspro-
cessen sørge for at holde vinens svovlniveau oppe på et vist plan for at
undgå fejl i vinen. Og særlig omhyggelig vil vinbonden være med at juste-
re svovlniveauet før aftapningen for at sikre, at vinen ikke bliver dårlig un-
der transporten eller på vinhandlerens hylder.

Generelt er svovltilsætningen større i hvide vine end i røde, fordi man
er mere bange for at den hvide vin skal oxidere. Ofte er der også lidt suk-
ker tilbage i den hvide vin, som vinproducenten med rette frygter vil kun-
ne starte en ny gæring på flasken, hvis ikke eventuelt overlevende gærcel-
ler dræbes med svovl.

Hvad har de puttet i vinen?
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værd at vide 

Tilsætningsstoffer kort
� Stort set ingen vine kan klare sig helt uden tilsætnings-
stoffer
� Der tilsættes svovl til næsten alle vine.
� Svovl har en negativ indvirkning på vinens smag, men
forhindrer oxidering og dræber bakterier
� Hvide vine indeholder generelt mere svovl end røde
� Søde vine indeholder generelt mere svovl end tørre
� EU tillader et svovlindhold på 160 mg/l for røde, 210
mg/l for hvide og op til 400 mg/l for de sødeste.
� Usvovlet vin har svært ved at holde sig, med mindre
den opbevares på køl.
� Tilsætning af sukker under gæringen for at højne alko-
holprocenten er tilladt i de køligere vindyrkningszoner og
praktiseres i vidt omfang.
� Tilsætning af syre til vinen er udbredt praksis overalt i
den ny verden og andre varme vinområder.
� Meget billige vine med træsmag er ofte tilsat egespå-
ner eller andre egepræparater.

Sådan undgår du tilsætningsstoffer
� Med mindre man har et meget indgående kendskab til
den enkelte producent, er det svært at gardere sig mod
vine, som er fremstillet med mange tilsætningsstoffer.
Men groft sagt er det sådan, at jo billigere vinen er, jo
mere kemi har der været anvendt.
� Vine fra den ny verden – for eksempel Australien og
Sydafrika – laves ofte med mere kemi end dem fra EU.
� Gå efter vinene fra biodynamiske og gode økologiske
producenter, hvis du har råd – især førstnævnte kan væ-
re ganske kostbare. Gode bio-producenter er sjældent cer-
tificerede som sådan, og er de det, er det langtfra sik-
kert, at de skilter med det på etiketten, fordi alt for man-
ge dårlige øko-producenter slår plat på bio-mærkets
salgsfremmende effekt. Du bliver nødt til at frekventere
et opslagsværk eller spørge din vinhandler til råds.

Her finder du øko- og biovine
� L’Esprit du Vin i Snaregade, som bl.a. sælger gennem
www.aarstiderne, har specialiseret sig i økologiske og
biodynamiske vine af høj kvalitet, tlf. 70 20 10 60.
www.esprit-du-vin.com

Vine uden svovltilsætning
� Thierry Allemand forhandles af Le Domaine,
tlf. 33 24 71 70.
� Gramenon forhandles af
Bichel Vine,
tlf. 86 22 94 00.
� Thierry Puzelat,
Vouvray, forhandles af
Rosforth &
Rosforth, tlf.
33 14 09 18.

Gennem årene er vinbønderne generelt blevet bedre til at håndtere
svovldoseringen i takt med, at de tilladte maksimum-grænser er ble-
vet sænket, så efterhånden er det sjældnere og sjældnere, at man fin-
der en vin, som decideret smager af svovl. I dag findes der sågar nogle
ganske få radikale producenter, som laver enkelte vine helt uden at til-
sætte svovl. Thierry Allemand fra Cornas i det nordlige Rhône er en af
dem. Hos ham har jeg smagt den samme vin i henholdsvis svovlet og
usvovlet tilstand og må sige, at der var forbavsende stor forskel. Selv
om Allemands almindelige cornas er en utrolig flot vin, er den usvovle-
de version bare en klasse bedre. Allemand laver kun et par fade af
den usvovlede vin, som han sælger relativt lokalt til restauranter, der
forstår at håndtere vinen. Han mener, den skal opbevares på køl ved
maks. 14 grader for at kunne holde sig. Men der findes heldigvis et
par andre usvovlede vine på det danske marked, bl.a. Côtes-du-
Rhône-vinen »Ceps Centenaire« fra producenten Gramenon, som jeg
har formået at lagre under almindelige kælderforhold i seks år med
glimrende resultat til følge.

Retfærdighedsvis bør det dog tilføjes, at det næppe lader sig gøre at
lave 100 procent svovlfri vin, eftersom der udvikles en anelse svovl i
vinen som biprodukt i forbindelse med gæringen af mosten.

sukker. I Frankrig og andre køligere vindyrkningszoner er det helt
normalt at tilsætte vinen sukker under gæringen – at chaptalisere kal-
des det. Det skyldes, at man i visse køligere år kan have svært ved at
nå den ønskede, eller lovpligtige alkoholprocent. Maksimumgrænser-
ne reguleres typisk af vinmyndighederne fra år til år.

Generelt er det ikke nemt at smage, hvornår en vin er chaptaliseret,
og det er relativt sjældent, man støder på flasker, som forekommer ty-
deligt overchaptaliserede.I varmere vinområder er det oftest forbudt
at chaptalisere. I Italien for eksempel er det ikke tilladt at tilsætte suk-
ker, men man må til gengæld gerne anvende koncentreret druemost
som sødemiddel under gæringen.

gær. Man kan sagtens lave vin uden at tilsætte gær, for gæren florerer
vildt i luften. De større vinproducenter benytter sig dog i dag af så-
kaldt kulturgær, som er selekterede gærstammer. Gæren tilsættes
først og fremmest for at få bedre kontrol over gæringsforløbet.

Kulturgær kan fås med stort set alle tænkelige egenskaber: Der fin-
des f.eks. gær som fremmer fyldig smag og forskellige frugtaromaer.
Gæren er således blevet et meget vigtigt middel i arbejdet med at de-
signe og ensrette vinens smag.

Der er stadig mange vine, som er lavet på naturgær i de klassiske
vinområder i Europa, men man skal ikke regne med at finde dem i Au-
stralien, Sydafrika eller Sydamerika. Det er ikke nemt at forklare
smagsforskellen, men generelt kan man sige, at der er flere komplekse
vine blandt de naturgærede end de kulturgærede.

syre. I de varmere dyrkningsområder er det helt normalt at tilsætte
vinen syre i pulverform, for at undgå at den bliver for fad og marmela-
deagtig. Det er især hvidvine, som kan trænge til at få justeret syreni-
veauet, men i Australien f.eks. tilsættes også rødvinen syre helt rutine-
mæssigt, også til de dyrere vine.

Syren tilsættes normalt under gæringen – i størrelsesordenen et par
gram per liter – og der justeres eventuelt igen med syre før aftapning.
Hvis syretilsætning foretages med måde, er det ikke altid muligt at op-
dage det, men jeg bilder mig ind ofte at kunne smage det i vine fra
Sydafrika, hvor teknikken praktiseres overalt.

Men vi skal passe på ikke at blive for hellige i det nordlige Europa,
for her justerer mange producenter også syren – bare med modsat for-
tegn. Man tilsætter for eksempel kridt eller et andet kemikalie for at
få en del af vinens syrer til at bundfælde sig, så de helt kan fjernes.

egespåner. Som vi har været inde på tidligere i lektion 5, der handlede
om fadlagring, er anvendelsen af små nye egefade en kostbar affære.
Så her vælger en del producenter af billige konsumvine at slå en gen-
vej ved at tilsætte vinen egespåner eller chips, som de også kaldes, un-
der eller efter gæringen. Anvendelsen af egespåner er ikke tilladt i EU,
men benyttes flittigt i de oversøiske vinlande. Hvis man støder på en
flaske vin til under 35 kroner, som har en markant, måske ligefrem
»strittende« egearoma, er der sandsynlighed for, at den er tilsat ege-
chips. �

sof@berlingske.dk

Søren Franks Vinskole i næste uge: De grønne druetyper

Læs alle vinskole-artiklerne på www.berlingske.dk
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l 99,99% eller mere af alle vine på det danske 
marked er tilsat svovl. Svovl eller svovldioxid, 
som er den mere korrekte betegnelse, er nemlig 
ikke så lidt af et vidundermiddel for vinmageren. 
Først og fremmest forhindrer svovlen oxidation 
(iltning) af vinen og virker dermed præserve-
rende.
     Svovl tilsættes første gang kort tid efter, at 
druerne er plukket. For hvide vine under eller 
umiddelbart efter presning af druerne og for de 

rødes vedkommende, når druerne bliver 
ledt op i gæringstanken, og udblødning af 
drueskallerne i mosten (macerationen) bliver 
indledt. 
     Svovlen virker desuden bakteriedræbende 
og bruges således også til at desinficere 
fadene, før vinen hældes i dem. De, som har 
prøvet at være til stede i en vinkælder, når der 
afbrændes svovlvæger i tønderne, vil kunne 
nikke genkendende til kradsende, nærmest 

Svovlen i vinen  

VIN|

D
en vedholdende læser vil huske, at vi for tre år siden på denne plads 
bragte en længere artikelserie under titlen »Søren Franks Vinskole«. 
Lektion nr. 15 »Hvad har de puttet i vinen?« handlede således om vi-

nens tilsætningsstoffer – ikke mindst svovl, som langt de fleste vinbønder 
og kældermestre bruger som en slags universalmiddel gennem hele vin-
fremstillingsprocessen på trods af, at svovlet hæmmer vinens smag og giver 
mange forbrugere gener især ved for høje doseringer. 

Jeg nævnte i slutningen af artiklen, at økologiske og biodynamiske pro-
ducenter normalt søger at minimere brugen af tilsætningsstoffer. F.eks. er 
svovlgrænsen for de fleste bio- og øko-certificeringer, hvad angår rødvin, 
omkring 100 mg/l mod 160 mg/l for EU – hvilket er noget skrappere end det, 
man tillader i de oversøiske lande, hvor vinproducenterne generelt ikke hol-
der sig tilbage for at give vinen en ordentlig gang pulver. Her henviste vi så 
bl.a. til den lille vinhandel l’Esprit du Vin i Snaregade, som har specialiseret 
sig øko- og biovin.

I dagene efter fik vinhandler Krüff således besøg af flere læsere, som ofte 
oplevede allergiske reaktioner efter at have nydt vin. Efterhånden begyndte 
der sågar at dukke folk op med deciderede svovl-allergier, stakler som ikke 
engang kan spise kød, som har været marineret i vin, som har været svovlet 
(hvad praktisk talt al vin er).

Krüff stillede så de potentielle kunder spørgsmålet: »Hvad ville I gerne 
have nydt, hvis I havde været i stand til at nyde vin?« og så gik han ellers i 
gang med at lede efter vinene, som var ganske almindelige hverdagstyper. 
Da vinene var klar, købte klienterne typisk en blandet kasse med hjem for at 
prøve sig frem, og efter et stykke tid viste det sig faktisk, at de kom igen – det 
var altså muligt at nyde vinen uden efterfølgende gener. Generelt kunne folk, 
som mere bredt oplevede allergiske reaktioner, tilfredsstilles med en lavt 
svovlet vin, typisk fra en bio- eller øko-producent, mens svovlallergikerne 
var nødt til at have en vin vinificeret og aftappet helt uden svovl.                    

EFTER AT VINHANDLER Krüff begyndte at fokusere på de svovlfri og lavt 
svovlede vine, oplevede han i øvrigt flere pudsige ting: F.eks. havde han i an-
den sammenhæng sendt en flaske 1999 Gevrey Chambertin »La Romanée« 
fra det konventionelle domaine des Varoilles til analyse på et laboratorium 
i Frankrig. Af analysen fremgik det, at der kun var i alt 1 mg svovl per liter 
til stede i vinen. Et opkald til domainet bekræftede, at man arbejdede med 
så lav svovltilsætning som overhovedet muligt, og den dag i dag verificerer 
min smagning, at vinen har den særligt rene, bløde og ubesmittede frugt, 
som man finder i svovlfri eller meget lavt svovlede vine.               

Tydeligst har jeg oplevet forskellen på svovlet og usvovlet vin hos den lille 
fremragende procent, Thierry Allemand i Cornas i det nordlige Rhône. Her 
smagte jeg for nogle år siden Allemands »almindelige« Cornas »Reynard« 
lavet på over 40 år gamle vinstokke op mod hans usvovlede vin fra nøjag-

Hvad har de 
puttet i vinen? Del II  
På jagt efter vine uden tilsætning af svovl, som beskytter vinen mod ilt, men 

også dræber frugten og giver mange forbrugere ubehagelige reaktioner.

tig samme mark. Selv om den konven-
tionelle vin var utrolig flot, så var den 
usvovlede version bare en klasse bedre: 
Først og fremmest klart mere fyldig og 
frugtigt saftig, men samtidig mere ele-
gant og kompleks – som om den usvov-
lede vin havde fået tilføjet et par ekstra 
lag, eller afmonteret filtret, om man vil. 
En oplevelse, som i sine nuancer kan si-
destilles med forskellen på at dyrke sex 
med og uden kondom. Allemand laver 
desværre kun et par fade af den usvov-
lede vin, som han sælger relativt lokalt 
til restauranter, der forstår at håndtere 
vinen, som han mener skal opbevares 
på køl ved maks. 14 grader for at kunne 
holde sig. 

Generelt bekræftede min aktuelle 
smagning, udført forleden, dette ind-
tryk, at den usvovlede vin har en finere, 
mindre hård og grøn frugt end den kon-
ventionelle. Vi taler om blødhed, som 
kan sammenlignes med en (ren) barne-
numse.       

Men jeg fik desværre også bekræftet 
den usvovlede vins skavanker, nemlig at 
den er meget udsat for oxidation og så-
ledes skal opbevares ved mellem 11 og 
14 grader. I et par af vinene var oxida-
tionen meget tydelig, mens jeg i en lang 
række af vinene var i tvivl om, hvor-
vidt der var en lille eddiketone eller ej, 
f.eks. i Eben Saides ellers meget flotte og 
frugtrene Priorat. Det lille jævnligt sete 
hint af oxidation vil formentlig generelt 
dele folk mellem dem, som slet ikke be-
mærker det, dem, som kan leve med det 
– ikke mindst på grund af den fine frugt 
som følger med – og så dem, der lader 
sig irritere og står af.     

sof@berlingske.dk

 

kvælningsagtig fornemmelse, som opstår i svælget, 
hvis man kommer til at indånde svovldioxiden. 
     Fordi svovlen virker bakteriedræbende, kan den 
også bruges til at stække de mælkesyrebakterier i 
vinen, som ellers vil sætte gang i andengæringen. 
Andengæringen, som også kaldes den malolaktiske 
gæring, er uønsket af visse hvidvinsproducenter, 
fordi den blødgør vinens syre.
     Hvis man gerne vil have en sød vin og således ikke 
ønsker, at sukkerindholdet i mosten skal gære helt 
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Lektion 16: Druetyper I Foto: Jan Jørgensen

Det er ikke ligegyldigt,

hvilken hvidvin man vælger til maden.

Chardonnay

navnet chardonnay står på så mange hvidvinsetiketter, at man nemt kunne
få den tanke, at det er verdens mest plantede grønne drue. Det er den dog
ikke (den spanske arbejdsdrue airen har æren). Chardonnay-druens succes
skyldes, at den er nem for vinbonden at dyrke, og så er den nem for for-
brugeren at forstå. Chardonnay er faktisk så fleksibel, at det næsten er
svært at beskrive dens identitet.

I nordlige dyrkningsområder som f.eks. Chablis giver druen slanke mine-
ralske vine, der er domineret af det mundrensende, nærmest hen af ries-
ling eller sauvignon blanc.

Traditionelt set fadgærer og lagrer man heller ikke chablis, hvilket kun
forstærker indtrykket af en ren og stringent vin.

Mens vi er ved de nordlige breddegrader, så udgør chardonnay også en
stor del af den klassiske drueblanding, som indgår i champagne, der jo og-
så er en syrlig og forfriskende drik. Chardonnay står typisk for 30-60 pro-
cent, men der findes også en del champagner, der er lavet på 100 procent
chardonnay og således kaldes blanc de blancs.

Den absolutte modpol, de kølige, syrerige vine fra Chablis og Champag-
ne, er de smørfede, syrefattige chardonnayer, som fremstilles i den nye
verden. Disse vine er stort set altid meget alkoholtunge og forekommer
sødmefulde, selv om der ikke nødvendigvis er målbart restsukker til stede
i vinen.

Bortset fra de allerbilligste vine vil den oversøiske chardonnay næsten
altid være lagret og måske endda gæret på små nyere egetræsfade, hvilket
sætter sit præg på vinen, som får et krydret nærmest røget præg, ofte
kombineret med en sødlig tone a la flødekaramel.

Et sted midtimellem disse to ekstremer befinder sig i det centrale Bour-
gogne druens fornemste udtryk. I området Côte de Beaune finder man
man nogle af verdens bedste og absolut dyreste hvidvine med navne som
Meursault, Puligny- og Chassagne-Montrachet i spidsen. Når det lykkes for
vinbønderne her, er deres hvidvin smukt afbalanceret mellem det syrligt
mineralske og det fedmefuldt frugtige.

Gode til: Chardonnayerne er generelt gode madvine, men det er klart, at de
passer til meget forskellige ting. Chablis, champagne og andre kølige, ikke-
fadlagrede chard’er går godt til fisk i neutrale tilberedninger uden tunge sau-
cer. Er der derimod tale om f.eks. skindstegt fisk og søde skaldyr som kam-
muslinger og jomfruhummer og kraftige sager som hummer, vil en fadlagret
bourgogne fra Côte d’Or oftest være bedre. Oversøiske chardonnayer – gerne
fra Californien eller Western Australia – er til gengæld glimrende til al
trækulsgrillet havmad, majs og krydrede retter.

Sauvignon Blanc

Efter chardonnay er sauvignon blanc formentlig det druenavn, man finder
på flest vinetiketter. Noget tyder faktisk på, at den er ved at overtage statu-
sen som modedrue efter chardonnay, hvilket nok skyldes, at en del forbru-
gere er blevet trætte af sødlige træ-indsovsede vine, og i stedet ønsker en
mere frisk, syrerig indledning på måltidet.

I modsætning til chardonnay har sauvignon blanc en ganske distinkt ka-
rakter, som man stort set altid kan udpege i blindsmagninger: Vinen er
særdeles aromatisk og dufter umiskendeligt af hyld og solbærblade – no-
gen siger kattetis, men som notorisk kattehader har jeg svært ved at tage
stilling til denne karakteristik. Udover dette urteagtige præg, besidder sau-
vignon oftest også en udpræget citrustone: lime, citron eller grape alt ef-
ter hvor den er dyrket.

Den arketypiske sauvignon kommer fra Loire-dalen i det nordlige Frank-
rig, hvor den står bag de kendte vine, sancerre og pouilly fumé, og de lidt
mindre kendte og billigere, menetou-salon og quincy. Sauvignon udfolder
sig optimalt her, dels på grund af det kølige klima og den kalkholdige jord-
bund, dels fordi man sjældent lagrer vinen på små egefade, hvorfor den

De grønne
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fremstår rent og klart. Loire-vinene kan generelt godt holde et par år, de
største endda 10-15, men man vinder ikke noget derved, vinene er faktisk
mest karakterfulde i deres ungdom.

På trods af, at druen kun har en historie på 20 år på New Zealand, har
new zealandsk sauvignon slået sig fast som en af vinverdenens specialite-
ter. Det er ikke altid, at druen falder ligeså heldigt ud i de andre oversøi-
ske lande, hvor vinen til tider kaldes fumé blanc. Her bliver den ofte for
tung og eksotisk i aromaerne og savner det aromatiske præg og den friske
syre, som er druens attraktion.

Nogle steder i den nye verden lagres sauvignonen på små egefade, hvil-
ket giver en helt anderledes vin, hvor de urteagtige aromaer trænges i bag-
grunden. Det samme finder også sted i Bordeaux, hvorfra druen rent fak-
tisk menes at stamme.

Gode til: Vinene fra Loire er stålagtige og forfriskende med en flot mundrensende
syre, som gør dem til fremragende madledsagere. Sauvignon blanc fra Loire er
den oplagte vin til adskillige fiske- og skaldyrsretter og til mange grøntsags-
retter inklusive artiskok og asparges – druen dufter faktisk lidt af asparges i
sig selv. Desuden er den god sammen med megen orientalsk mad, bl.a. sushi.
Og så er den en klassiker sammen med ikke for lagrede lokale gedeoste fra
Loire. Sauvignon blanc fra New Zealand er generelt mere frugtig end den fra
Loire og dermed en næsten endnu bedre madledsager – i hvert fald til de me-
re eksotiske spiser.

Riesling

De fleste vinkritikere er enige om, at der ikke findes en større hvidvins-
drue end riesling. Alligevel har den aldrig opnået det verdensgennembrud,
som den ellers flere gange er blevet spået. Forklaring er for det første, at
riesling har svært ved for alvor at træde i karakter udenfor de klassiske
dyrkningszoner i Tyskland og Alsace. Der bliver lavet udmærket riesling i
Australien og New Zealand, men kun de allerbedste kan måle sig med de
nordeuropæiske, og selv de bedste eksemplarer fra den nye verden er så
frugtige, at de får en næsten bolsjeagtig karakter.

En anden del af forklaringen på rieslings manglende gennembrud er, at
druen langtfra er den nemmeste at forstå: Man kan sige, at den smags-
mæssigt er lidt i familie med sauvignon blanc, fordi det også er en aroma-
tisk drue med høj syre, som ikke har det godt med lagring på små nye ege-
fade – faktisk er det umuligt at finde en barrique-lagret riesling.

Men riesling er endnu mere syrerig end sauvignon. I visse tilfælde, f.eks.
når der er tale om billige magre vine af typen, der går fire af på en »hund«
i supermarkedet, kan det faktisk godt gå hen og blive en smertefuld ople-
velse. Dertil kommer, at riesling ofte er meget mineralsk i sit udtryk. Med
alderen udvikler vinen en petroleumsagtig duft, som man enten må elske
eller hade.

Som ung er det primært rieslings florale elementer, duften af blomster,
der dominerer. Frugtmæssigt er det duften af æbler, der er fremtrædende
i starten, men efterhånden er det mere eksotiske modne frugter som f.eks.
fersken og passionsfrugt, der tager over. Især når vinen er ung, vil der og-
så være et tydeligt element af citrus.

Riesling lagrer fantastisk. Det er formentlig den vin af alle, rød som
hvid, der holder bedst. Jeg har smagt eksemplarer med 100 år på bagen,
som var fuldt i live. Så lang tid behøver der dog ikke at gå i det daglige,
men et par år skal der gerne til, før vinen folder sin fantastiske vifte af aro-
maer ud. Taler vi grand cru fra Alsace eller spätlese fra en seriøs tysker er
fem til ti år en passende alder.

Kloge hoveder diskuterer ofte, hvem der laver den største riesling, Tysk-
land eller Alsace, og det er da heller ikke spørgsmål, som umiddelbart la-
der sig besvare.

Gode til: Udover muligvis at være den drue, som udtrykker markernes forskellig-
hed bedst overhovedet (det fænomen, man på fransk kalder terroir), så er ries-
ling også en fantastisk madvin. Med sin flotte balance mellem syre og sødme

kan f.eks. mosel-vinene noget helt unikt med det thailandske køkken, og selv-
følgelig også det vietnamesiske, kinesiske og japanske – kun det indiske køk-
ken kræver lidt tungere boller på suppen.
Det giver næsten sig selv, at riesling og havmad er oplagte følesvende, og så
er vinen god til de svære asparges og artiskokker samt mange andre grøntsa-
ger og oste. Riesling må kun for alvor give op over for røde bøffer og dyre-
vildt.

Gewurztraminer

Gewurztraminer er en drue, der deler forbrugerne i to lejre: Tilhængerne
og modstanderne. Mange finder, at denne drue er for aromatisk, for parfu-
meret af eksotisk litchi-frugt og rosenblade, og at den er for sød og tung
på grund af det høje alkoholindhold og det lave syrenivau. Men man kan
trøste sig med, at den mest hysteriske håndsæbeagtige parfume fortager
sig med alderen, for stor gewurztraminer lagrer fint i op til ti år.

Gode til: Kritikerne siger desuden, at gewurztraminer er svær at servere i
forbindelse med mad, men det er kun fordi, at de ikke har oplevet, hvad den
kan i forbindelse med de krydrede tunge curries fra Indien, Thailand og Malay-
sia. Dertil kommer, at en gewurztraminer, bl.a. på grund af det høje alkohol-
indhold er den bedste allround vin til ost, man har. Ikke mindst de kraftige,
cremede rødkit-typer.

Pinot gris

Pinot gris er endnu en Alsace-drue, der findes på de fleste vinhandleres
hylder her i landet. Druen er slet ikke så aromatisk som riesling og
gewurztraminer, men hvis der er tale om en vin på et vist niveau, vil den
i løbet af et par år udvikle et strejf af et røget, krydret præg a la sesamolie,
også selv om denne vin stort set aldrig fadlagres.

Druens popularitet skyldes formentlig, at syreindholdet er lavt, og at vi-
nen oftest har en smule restsukker, så den fremstår rund og blød – nær-
mest lidt flødekaramelagtig. Druen findes også i en italiensk version som
pinot grigio, der oftest høstes i højt udbytte og giver en ekstremt neutral,
let og blød hvidvin, der sjældent giver anledning til at skrive hjem om.

Gode til: I madsammenhæng gør den manglende syre pinot gris til en besværlig
partner, men kan man finde et eksemplar med bare nogenlunde syreindhold
og dybde, kan det være en god ledsager til soyabaserede retter, retter med
svampe og sprængte eller saltede ting som f.eks. kogt dansk skinke eller ham-
burgerryg.

Chenin blanc

Chenin blanc ses oftest som navn på etiketten på sydafrikanske hvidvine,
hvoraf meget få hæver sig over det kønsløse. Tages druen imidlertid alvor-
ligt og høstes i mindre udbytter, som det sker i Loire, bliver resultatet an-
derledes interessant. Her er chenin druen bag navne som vouvray, anjou
og savennieres, som, når de er vellavede, er vine med stor personlighed og
evne til at lagre. Udtrykket er meget mineralsk og har en speciel tone af
strå eller hø som gør, at disse vine formentlig aldrig bliver de store publi-
kumstræffere.

Gode til: Gastronomisk set minder god chenin lidt om riesling. Halvsød vouvray er
desuden uovertruffen til lagrede gedeoste. Og så må vi ikke glemme de søde
senhøstede cheninvine fra Loire – Quarts de Chaume, Coteaux de Layon og
Bonnezeaux, som er nogle af verdens ypperste. Bedre vine til æble og pære-
desserter fås ikke.

sof@berlingske.dk
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Cabernet sauvignon  

Cabernet, som den ofte bare kaldes, er uden tvivl verdens mest kendte rødvinsdrue. Som 

chardonnay dyrkes den overalt på kloden, fordi den er nem at have med at gøre for vinbonden og 

tiltaler forbrugeren. Men hvor chardonnay, som omtalt i lektionen om grønne druer, er føjelig og 

lader sig modellere, beholder cabernet uanset lokaliteten næsten altid sine karakteristika. Det er 

først og fremmest en distinkt solbærsmag, som ofte kombineres med grøn peberfrugt og urter, f.eks. 

mynte.  

Selve cabernetdruerne er små, tykskallede og meget mørke. Det giver i sidste ende en garvesyrerig 

vin med masser af farve - endnu en af grundene til druens popularitet. Dyb farve er tidens trend, og 

garvesyren gør, at vinen holder sig godt - det er ingen hemmelighed, at de store bordeauxer fra 

Medoc er nogle af de vine i verden, som udvikler sig bedst med alderen.  

Cabernet har det generelt rigtig godt sammen med egetræ. Vinen kan tåle et ordentligt skud uden at 

miste sin karakter. Så man kan være temmelig sikker på, at alle caberneter bortset fra de 

allerbilligste har tilbragt tid på relativt nye små egefade.  

SØREN FRANKS VINSKOLE 

_____________________________ 

Lektion 17: Druetyper II 



Cabernet skal dog have ret meget varme, hvorfor det langtfra er hvert år, den modner til perfektion i 

Bordeaux. Faktisk går der ret lang tid mellem de virkelig modne årgange som 1982, 1990 og 2000. 

Af den grund ser man stort set aldrig bordeaux-vine lavet udelukkende af cabernet sauvignon. 

Vinen ville simpelthen blive for tør, grøn og benet: Det mest almindelige på de kanter er derimod, 

at man blander i omegnen af 70 procent cabernet med en god slat merlot, som er blødere og 

væsentligt lettere at få til at modne.  

Selv om bordeaux kan være en vanskelig vin, er der slet ikke tvivl om, at det er herfra, den 

arketypiske cabernet, som hele verden prøver at efterligne, kommer. Solbærfrugten bliver aldrig til 

Ribena-saftevand her, og når vinen har et vist niveau, får den også en fin tone af ceder- eller 

cigarkassetræ. Oftest har de bedre medoc-vine fået et ordentligt skud nyt ristet egefad, som giver en 

karakteristisk kaffe-agtig aroma - chokolade er også en duft, man finder relativt ofte.  

I den ny verden, f.eks. Chile, Californien og Australien, har man på grund af det varme klima ikke 

de samme problemer med at få cabernet moden, så her ser man ofte rene cabernet-vine med 

druenavnet på etiketten. Generelt er disse vine mere sødmefulde end bordeaux, og garvesyren vil 

ofte være mere afrundet. Til gengæld må man tit trækkes med en bolsje eller Ribena-agtig frugt som 

kan være trættende.Cabernet Sauvignon til mad. Cabernet er kødvinen per exellence, ikke mindst 

når det gælder en ganske ligetil servering af f.eks. bøf eller oksesteg. Men især hvis der er tale om 

en bordeaux, som godt kan være noget tør og garvesyredomineret, skal man passe på med 

tilbehøret: Undgå sødlige saucer og kompotter og voldsomme krydderier - en sursød relish, chutney 

eller for den sags skyld agurkesalat er den sikre død for en god bordeaux. Til gengæld er bordeaux 

med lidt alder fantastisk til svampe. Sødmefulde oversøiske caberneter er lidt mindre vanskelige og 

kan f.eks. godt tåle en bøf fra havegrillen, men generelt er cabernet ikke den mest anvendelige 

madvin - glem især alt om at drikke den til osten.  

Merlot  

Merlot ligner på mange måder Cabernet Sauvignon, og i blindsmagninger tager man nemt fejl af de 

to. Men der er bestemt forskelle, for som sagt modner merlot lettere og tidligere end cabernet. Det 

gør, at man sjældent støder på en grøn, umoden og stikkende merlot, som tilfældet er med cabernet.  

Vinavlerne er selvsagt lykkelige for denne drue, som i dag dækker et dobbelt så stort areal i 

Bordeaux som cabernet. Det er især på den såkaldte højrebred (af Gironde- og Garonne-floderne), 

der bl.a. dækker appellationerne Pomerol, St.Emilion, Premiere Côtes, Côtes de Bourg, Côtes de 

Blaye og en stor del af Bordeaux Superieur, at merlot dominerer.  

Som drue indeholder merlot knap så meget garvesyre som cabernet, så vinene er altid blødere og 

tidligere drikkeklare. Også merlot kan have en duft af solbær, men ofte går frugten nærmere i 

retning af hindbær, og så har den rige vin tit et blommet element. Ikke bare vinbønderne, men også 

forbrugerne elsker merlot, så druen er skudt frem med raketfart overalt de sidste 20 år - i 

Californien blev der nyplantet ti gange så meget merlot i 2000 som i 1985.  

De arketypiske merlotvine finder man i St. Emilion og ikke mindst i Pomerol - hvis man har råd, for 

det er her Petrus, i bredere kredse kendt som Brixtoftevinen, kommer fra, og det er en af klodens 

dyreste. Vinene er fyldige og generelt mere sødmefuld end medoc med et let jordet præg og ofte 

også et strejf af varm julekagekrydring.  



Merlot fra den ny verden er næsten altid endnu mere sødmefulde, nærmest jammy, som det hedder 

på moderne vinsprog, hen af hindbær eller brombærmarmelade.  

Merlot til mad: Som Cabernet er Merlot bedst til kød, gerne rødt fra oksen. Men på grund af den 

højere sødme og lavere garvesyre er den faktisk mere bredt anvendelig og kan f.eks. også anvendes, 

hvor der er let sødme i garnituren, f.eks. til vildt, hvor man jo ofte bruger bær og frugter - det 

samme gælder and.  

 

Pinot noir  

Pinot Noir er på mange måder Cabernetens diametrale modsætning: Hvor cabernet er meget mørk, 

har pinot et meget svagt farvepigment, og hvor cabernet er præget af garvesyre, er det syren, som 

dominerer pinots udtryk. Endelig er pinots alkoholindhold højere, typisk omkring én procent i den 

færdige vin, og det kan sagtens mærkes.  

Hvor cabernet har spredt sig hurtigt over hele kloden, går det trægt med pinot. Alle andre steder end 

hjemstavnen Bourgogne opfattes den som en sjældenhed, man mest dyrker for sjov. Bortset fra 

meget få lokaliteter, i f.eks. Oregon og Californien, bliver druen underlig - som saftevand - og 

endimensional i forhold til de fantastiske dybder, den kan nå i Bourgogne.  

Bouqeten af en stor udfoldet bourgogne er noget af det største, vinverdenen har at byde på. Vinen 

dufter af kirsebær på en så raffineret facon som den mest forfinede parfume og opnår med tiden et 

præg af skovbund - mindre moden frugt kan godt give en snert af kål. Både duft og smag er 



afrundet med et lag af den sarteste silke. Det er en feminin vin, men bestemt ikke uden vægt og 

fylde. Træ klæder vinen godt, så især de mere moderne producenter anvender en stor dosis af nye 

fade.  

En anden grund til, at bourgogne er den foretrukne vin blandt mange vinnørder, er, at druen så fint 

afspejler de forskelligartede jordbundsforhold i området - på fransk kaldet terroirs. Der er stor 

forskel på om en vin kommer fra Gevrey-Chambertin eller Vosne, selv om der kun er få kilometers 

afstand mellem de to kommuner.  

Desværre er både udbytte og producenter meget små, og priserne sygeligt høje. Det hænder, at man 

ser en flaske rød bourgogne i supermarkedet til en menneskelig pris, men man kan lige så godt 

holde fingrene fra den, for risikoen for at blive skuffet er tæt på 100 procent.  

Pinot Noir og mad: Bourgogne er generelt en nemmere madvin end Bordeaux: Den virker for det 

meste mindre tør og garvesyrepræget og med den lidt højere alkohol er den god til at skære 

igennem fedt. Vinen er selvfølgelig født sammen med gryderetter som coq au vin og boeuf 

bourguignonne, som jo stammer fra regionen. Men den er også perfekt til fjerkræ, ikke mindst 

fuglevildt - mens dyrevildt i givet fald kræver en af de allertungeste (og dyreste) pinoter. Pinot er 

også vinen til kanin og til indmad og den bedste ledsager til svampe, man kan få. Hvis man køler en 

let pinot lidt ned, har man også en god vin til fisk.  

Syrah/Shiraz  

At kært barn har mange navne, gælder også syrahdruen, som i Australien kaldes shiraz. Druen, som 

har sin naturlige højborg i det nordlige Rhône, er meget garvesyreholdig og giver om muligt endnu 

mørkere vine end cabernet.  

I Rhône, hvor druen får det mest karakterfulde udtryk, finder man appellationerne Côte-Rôtie, 

Hermitage, Cornas, St. Joseph og Crozes-Hermitage - de to sidstnævnte er de mest 

forbrugervenlige, hvad pris angår. Vinene er særdeles udtryksfulde, med sort bærfrugt, krydret med 

peber og især for Côte Rôtie's vedkommende også røg. God Nordrhône har også en distinkt 

animalsk tone. Den lugter simpelthen af velhængt kød eller stald. For nogen bliver dette for meget, 
jeg elsker det.  

I Australien, hvor shiraz er nationaldruen, er vinene knap så særprægede, men de er til gengæld 

afsindigt kraftfulde og generelt til at betale. Frugten går ofte i retning af brombærmarmelade, mens 

det røgede, pebrede og animalske er trængt noget i baggrunden.Syrah/Shiraz og mad: Nordrhône er 

med sin animalske tone den perfekte vin til dyrekød - vinen smager nærmest af vildt i sig selv. Men 

pas på med de søde garniturer, for syrah fra disse breddegrader er en knastør vin. I min verden er 

den krydrede syrah også den bedste ledsager, man finder, til svin og lam, især når der sidder en fræk 

lille fedtbræmme på koteletten. Men man kan selvfølgelig også bare drikke den til en bøf, godt 

krydret med peber. Smider man koteletten, bøffen eller for den sags skyld en kænguru på grillen og 

giver den en tur med barbecuesaucen, vil en australsk shiraz være et godt valg. Shiraz er også en af 

de få rødvine, som kan klare sødlige orientalske krydringer som f.eks. kinesisk five-spice.  

Grenache  



middelhavs-druen Grenache, som i Spanien hedder Garnacha og i Italien Cannonau, er den mest 

plantede rødvinsdrue overhovedet. Navnet ses dog relativt sjældent på etiketten, fordi den oftest 

indgår i blandinger.  

Druen kommer oprindelig fra Spanien, hvor den stadig er den mest udbredte blå drue og bl.a. indgår 

i blandingen til de fleste riojaer og vine fra Navarra. Men nu om dage er det nok den sydlige del af 

Rhônedalen, hvor den er mest kendt som hoveddruen bag chateauneuf-du-pape, gigondas og alle de 

almindelige Côtes-du-Rhône-vine.  

Det er afgørende for vinens kvalitet, at grenache-druerne kommer fra gamle vinstokke, ellers kan 

der godt være tale om noget tyndt sprøjt. Når grenache optræder i sin rene form og er traditionelt 

fremstillet, er der tale om en relativt lys vin med lyse bærtoner som jordbær og kirsebær, men den er 

samtidig ganske alkoholtung og forekommer fyldig og sødmefuld, nærmest lidt blommet i frugten. 

Oftest vil den have en snert af provencalske krydderier og peber i næsen. Vinen har tendens til at 

oxidere relativt nemt og bliver derfor hurtigt brun i kuløren - af samme grund er mange vinbønder 

modstandere af at lagre vinen på små nye egefade, som er meget porøse.  

Sit mest heftige udtryk opnår grenache formentlig i Priorat, hvor druerne fra de ældgamle stokke 

blandes med bl.a. cabernet til ekstremt kraftige vine, nærmest port-agtige vine. Men også i 

Australien laves der flot grenache fra gamle stokke i bl.a. Barossa og McLaren Vale, som udover et 

monstrøst alkoholindhold og tons af saftig frugt er kendetegnet ved et markant eucalyptus-præg.  

Grenache og mad: Det burde næsten sige sig selv, at grenache er den perfekte vin til mad, som er 

krydret med de urter, der vokser omkring Middelhavet: Først og fremmest hvidløg, men også 

rosmarin og alle de andre krydderurter - og så selvfølgelig oliven. Chateauneuf-du-Pape og andre 

tunge grenachevine er desuden gode til and, også når den er vild. Australsk grenache er god til mad 

fra havegrillen.  

 



søren franks vinskole 

Lektion 18: Mad og vin Foto: Erik Jepsen

Det er svært at generalisere. Men her er et par retningslinjer, som skulle gøre det

muligt at undgå de værste brølere, når vin og mad skal gå op i en højere enhed.

Kan man drikke vin til karry?

langt over halvdelen af de cirka 35 liter vin, vi
drikker pr. snude herhjemme årlig, nydes sam-
men med mad. Vinen har faktisk distanceret øl-
let som madledsager i en sådan grad, at Carls-
berg i disse år bruger millioner for at forsøge at
(gen)lære os danskere, at man skam også kan
drikke øl til maden.

Der er især to årsager til, at vinen har taget
plads på første parket ved vores middagsbord.
For det første er hvidvinen med sin syre og rød-
vinen med tannin (garvesyre) rigtig gode til at
skylle maden ned. For det andet er vinen så at
sige vokset op med den mad fra det sydlige Eu-
ropa, som efterhånden har fortrængt den danske
husmandskost.

Men selv om vin og mad er to indlysende
partnere, er det ikke altid, at de indgår et lykke-
ligt ægteskab. Vi har vist alle sammen oplevet at
blive slemt skuffet, når vores yndlingsvin pludse-
lig ikke smagte, fordi den blev serveret i den for-
kerte sammenhæng. Omvendt er der sikkert og-
så mange, som har oplevet det modsatte: At en
vin trådte i karakter, ja, nærmest voksede, fordi
den blev serveret med den rigtige mad.

Det er svært at udstede generelle regler om
mad og vinsammensætning, fordi vin er en me-
get variabel størrelse: Der kan for eksempel
være kolossal forskel på to flasker
chardonnay alt efter årgang, pro-
ducent og om de har været på
fad eller ej, også selv om de
begge kommer fra Bourgog-
ne. Og omvendt er der
mindst lige så stor forskel
på forskellige serveringer
af for eksempel pighvar,
alt efter om den er stegt
eller kogt og hvilket til-
behør, der serveres til.

Alligevel risikerer
vi her pelsen og
forsøger at ud-
stikke nogle
retnings-
linjer,

som gør, at man i det mindste kan komme lidt
videre med kunsten at få mad og vin til at har-
monere og forhåbentlig styre uden om de aller-
værste brølere. Det er dog nødvendigt at under-
strege, at hvad der virker for den ene, ikke nød-
vendigvis gør det for den anden. Mad og vinsam-
mensætning er i høj grad et spørgsmål om smag
og behag.

Jeg går for eksempel ind for, at man stadig
skal have den fulde oplevelse af vinen i mødet
med maden. Det er derfor, jeg mener, det ikke
duer at drikke champagne til østers. Mange ame-
rikanere derimod går ind for sammensætninger,
som får vinen til at synes mildere.

tænk lokalt. En af denemmeste ogofte ogsåmest
effektive redskaber til at matche mad og vin er
at gå efter det lokale valg. Man skal tænke på, at
mad- og vinkulturerne er udviklet side om side,
ikke bare i Europa, men også i den ny verden
gennem hundreder af år.
� De syrlige gedeoste fra den nordfranske Loire
passer som fod i hose til de lokale sauvignon
blanc-baserede hvidvine, sancerre og pouilly fu-
mé.
� Den alsaciske specialitet choucroute (surkål)

sammen med den lokale syrlige riesling.
� Den vaskede rødkitost, mun-

ster, fra Alsace sammen med
den alkoholiske, krydrede
og sødmefulde gewurz-
traminer fra samme re-
gion.
� Rød bourgogne sam-
men med de to lokale
gryderetter boeuf
bourguignonne eller
coq au vin, ikke
mindst hvis der er
svampe i. 

� Retter krydret
med provencekryd-
derier, hvidløg og/el-
ler oliven sammen
med rødvine fra pro-
vence-området. I dag

vil det på det dan-
ske marked

først og

fremmest sige vine fra Sydrhône (châteauneuf-
du-pape + diverse côtes-du-rhône).
� Barolo og trøfler. (Sæsonen for de hvide top-
per netop nu – hvis du altså kan finde dem og
har råd. 2003 er et svært år.)
� Ung, ikke-fadlagret sangiovese, barbera eller
anden lignende italiensk vin til pastaretter.
� Fino-sherry til tapas.
� Rød eller hvid fra den ny verden – helst USA
eller Australien – sammen med barbecue.

gå efter tilbehøret. Oftest er det ikke selve
hovedelementet – typisk kødet eller fisken – i
en ret, som bestemmer vinen, men tilbehøret og
først og fremmest saucen. Tager man for eksem-
pel en flæskesteg, så er kødet i sig selv ikke så
krævende set i vinsammenhæng. Mange forskel-
lige røde vil kunne gøre det, og af dem ville jeg
nok foretrække en vin fra det nordlige Rhône.
Kører vi derimod hele det traditionelle danske
tilbehør ind over med brun sauce, syltetøj, agur-
kesalat og måske endda sukkerbrunede kartofler
vil en vin fra det nordlige rhône blive alt for tør.
Vi skal have fat i en relativt stor zinfandel eller
en anden sødmefuld, alkoholisk vin for at møde
udfordringen.

Nogenlunde det samme gør sig gældende
med den anden danske nationalspise, kyllingen:
Serverer vi den fuldstændig neutralt tilberedt,
kan vi vælge inden for et meget bredt udvalg af
røde og hvide vine, men dumper vi den for ek-
sempel i karry, skal vi have fat i en god karry-
vin, for eksempel gewurztraminer.

Eftersom saucen er den mest bestemmende i
forhold til vinen, kan det være en god idé at af-
stemme den, så den passer nøjagtig til den fla-
ske, der skal drikkes til. Tag et glas af vinen med
ud i køkkenet og justér saucen med salt, sukker
og syre (citron eller eddike) indtil den harmone-
rer med vinen.

fed vin til fed mad.Det lydermåske lovlig kvalmt,
men det virker altid bedst, hvis man lader vinen
afspejle madens tekstur. Det mest oplagte ek-
sempel er den kolde foie gras-terrine, som altid
med stor succes serveres med et glas kold sau-
ternes eller en anden sødlig, fedmefuld hvidvin.

På samme måde kræver en »smørret« ret en
»smørret« vin. Lader man for eksempel et stykke
fisk ledsage af den klassiske sauce beurre blanc,
vil man med stort held kunne servere en smør-
ret chardonnay fra Bourgogne eller Californien.

Legen kan fortsætte i det uendelige: Kraf-
tig mad kræver kraftig vin. Krydret mad

kræver krydret vin. Syrlig mad kræver
syrlig vin, og mager mad kræver ma-
ger vin. �

sof@berlingske.dk



AOC – Appellation d’Origne Controllée
Det franske denominationssystem. Navnet for-
tæller fra hvilket geografisk område vinen kom-
mer. Typisk vil der være forskellige kvalitetskrav
forbundet med at opnå dette stempel, f.eks. vær-
dier for maksimalt høstudbytte og minimum al-
koholindhold

Barrique
En lille fransk egetræstønde på 225 liter. Bar-
rique’en kommer oprindelig fra Bordeaux, men
har efterhånden spredt sig til hele verden. Når
man siger om en vin, at den er fadlagret, har
den ofte været på barriques, som altid er rela-
tivt nye og derfor giver kraftig træsmag til vi-
nen.

Barriquelagringen medfører typisk vanillearo-
ma og en ristet tone, som skyldes, at fadene af-
brændes indvendigt før brug.

Biodynamik
Jordbrugsform afledt af Steiners tanker, som er
en slags overbygning på økologisk landbrug, der
bl.a. inddrager astrologien og anvender homøo-
patiske plantebehandlingsmidler.

Flere af de bedste små producenter i Bourgog-
ne, Loire, Alsace og Champagne er gået over til
biodynamik.

Botrytis
Godartet svamp som angriber druerne og i bed-
ste fald medfører ædel råddenskab, der gør mo-
sten mere sød og koncentreret og bruges til at
lave søde vine med. Botrytiseret vin har en raffi-
neret let krydret duft af bl.a. honning og svam-
pe.

Bouquet
Er fransk for en buket blomster og dækker såle-
des den vifte af aromaer, som udgør vinens
duft.

Bulk
Når vin bliver solgt på tank eller glasballoner i
stedet for flasker. Bulk-vin er som regel den bil-
ligste kategori overhovedet.

Bærme
Det lette, lyse bundfald, som danner sig efter-
hånden som vinen udskiller gæringsrester. På
fransk kaldes det »lie«.

Bærmekontakt
Bruges normalt til hvidvin, som lagres på gærre-
sterne, hvilket bidrager med fedme og komplek-
sitet. Champagne opnår til dels sin særegne aro-
ma, fordi den lagres med bærme på flaske i mi-
nimum 15 måneder. Bundfaldet fjernes først
umiddelbart før, champagnen skal sælges.

Chaptalisering
Tilsætning af sukker under gæringen af vinen
for at opnå en højere alkoholprocent.

Crémant
Mousserende fransk vin lavet efter samme meto-
de som champagne.

Cru
Navngiven vinmark, der er kendt for god kvali-
tet.

DOC – Denominazione di Origine Controllata
Det italienske denominationssystem som af-
grænser en given vins dyrkningsområde og op-
stiller regler for produktionen.

DOCG –
Denominazione di Origine Controllata et Garantita
Som DOC, men en særlig klasse til Italiens angi-
veligt mest fornemme vine.

Domaine
Betyder nogenlunde det samme som chateau,
nemlig at der er tale om en vin, som er lavet på
druer fra producentens egne marker.

Fermentation
Gæring.

Finish
Afslutningen af vinens smag. Hvor længe hæn-
ger den i munden, efter at den er sunket? Slut-
ter den tørt eller mere behageligt afrundet?

Foudre
Stort egetræsfad på op til adskillige tusinde li-
ter. Foudres, som kaldes botte i Italien, er stort
set altid godt brugte og afgiver dermed praktisk
talt ingen smag.

Gardiner
»Tårerne«, som hænger ned ad glassets indersi-

de, når vinen har været hvirvlet rundt. Gardiner-
ne fortæller noget om vinens viskositet.

Garvesyre
Det samme som tannin, som igen er det samme
som fenol. Garvesyre som stort set kun optræ-
der i røde vine, fungerer som preserveringsmid-
ler og giver vinen rygrad. Navnet skyldes, at tan-
ninen har en garvende, udtørrende effekt, som
kan føles ubehagelig i mundhulen. Må ikke for-
veksles med syre.

Grand cru
Højeste niveau i den officielle franske klassifika-
tion af vinmarker, som bl.a. findes i Bordeaux,
Bourgogne, Alsace og Champagne.

Grøn høst
Afklipning af endnu ikke modne drueklaser,
som efterlades på jorden med det formål at be-
grænse høstmængden.

Høstudbytte
Regnes normalt i hektoliter per hektar: 100 er
meget, 10 er meget lidt. Tallet siger noget om,
hvor koncentreret en vin, man kan forvente sig.

Krop Vinens krop er et andet ord for dens tyngde
og fylde, hvilket igen har noget at gøre med eks-
trakt og alkohol. Vinens krop opleves først og
fremmest i munden.

Koldmaceration
Indledende udblødning af druerne ved lav tem-
peratur, før gæringen går i gang. Skulle give en
mere duftende, frugtig vin.

Kulturgær
Udvalgte gærstammer, som bliver opdyrket på
fabrikker for at fremme særlige egenskaber. Det
samme som selekteret gær.

Lies
Fransk for bærme.

Lieu-dit
Navn på anerkendt mark, jævnfør cru.

Længde
Refererer til varigheden af vinens eftersmag.
Stor længde er et tegn på kvalitet.

søren franks vinskole 

Lektion 19: Vin-terminologi Foto: Bardur Eklund

En lille parlør til at hjælpe dig gennem vinens verbale vildnis.

Den verbale vinjungle
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Maceration
Udblødning af drueskallerne i mosten med det
formål at give vinen farve, garvesyre og smag.
Teknikken anvendes stort set aldrig til hvidvin,
fordi den risikerer at blive brun og bitter.

Malolaktisk gæring
Vinens blødgørende andengæring, som omdan-
ner malisk (æble)syre til laktisk (mælke)syre. Og-
så kaldet mælkesyregæringen. Alle rødvine gen-
nemgår den malolaktiske gæring, mens det vari-
erer for de hvides vedkommende.

Omstikning
At omtappe vinen til et nyt fad eller kar for at
fjerne den fra bærmen.

Oxidation
Vin er meget følsom over for ilt. Når vinen har
fået for meget af den, siger man, at vinen er oxi-
deret. Oxidation kan opstå gennem sjusk i vin-
bondens kælder eller en defekt prop. Når først
ulykken er sket, er det ikke til at redde vinen.

Négociant
Ofte stort vinkøbmandsfirma, der producerer
vin på indkøbte druer.

Næse
Vinens duft.

Parker, Robert
Amerikansk vinskribent, som de sidste 20 år har
været verdens mest indflydelsesrige. Parkers
pointgivning – fra 50 til 100 – er afgørende for
prissætningen blandt topvine.

Passito
Italiensk vin lavet på tørrede druer.

Reduktion
Man siger, at en vin er reduceret, når den mang-
ler ilt – altså det modsatte af oxidering. En re-
duktiv vin lugter slemt af krudt, kål og/eller råd-
ne æg. I bedste fald kan voldsom iltning – f.eks.
resolut omhældning – afhjælpe problemet. Op-
står problemet under fadlagring i vinbondens
kælder, kan det afhjælpes ved omstikning.

Restsukker
Den mængde sukker, der er tilbage i vinen, når

den alkoholiske gæring er sluttet. Regnes nor-
malt i gram per liter. Vine med under 2-3 gram
restsukker opfattes som tørre, mens dessertvin
ligger omkring 100 gram og derover.

Selekteret gær
Udvalgte gærstammer, som bliver opdyrket på
fabrikker for at fremme særlige egenskaber.

Slotsaftapning
Vin som er aftappet på vingården, hvor den er
lavet. Har mindre betydning i dag, hvor langt,
langt hovedparten af alle kvalitetsvine aftappes
af producenten. Tidligere var det normalt, at im-
portøren gjorde det.

Struktur
Ikke det mest præcise udtryk, men en vins struk-
tur fortæller bl.a., hvordan den føles i munden.
Typisk vil man med struktur sige noget om,
hvordan garvesyre og syre står i forhold til
vinens krop eller fylde.

Syre
Vindruer indeholder et stort antal for-
skellige syrer, hvoraf den vigtigste er
vinsyre. Syre må ikke forveksles med
garvesyre, som i realiteten slet ikke er
en syre, men et fenol. Syre, der optræ-
der i alle vine, røde som hvide, opleves
som spids og stikkende især i si-
den af og forrest på tungen,
men er samtidig med
til at gøre vinen frisk
og mundrensende.

Tanniner
Det samme som garvesyrer, der er en gruppe af
fenoler.

TCA
Forkortelse for trikloranisol, som er propsygen,
der får vinen til at dufte og smage fælt af gam-
mel pap og muggen kælder.

Terroir
Summen af de egenskaber – primært jordbun-
den, men også mikroklimaet – en given mark
besidder. Mikroklima dækker vejr- og vindfor-
hold på netop det givne sted og kan nemt varie-
re indenfor få hundrede meters afstand.
Terroir’ets udtryk dyrkes især i klassiske franske
distrikter som Bourgogne, hvor det altid er den
geografiske oprindelse eller marknavnet, som
står på etiketten fremfor druetypen.

Vegetal
Negativt ladet udtryk, som

man bruger om en vin, der
har ubehagelige urte- eller
grøntsagsagtige aromaer.
Forklaringen er ofte, at
druerne ikke har været or-
dentligt modne.

Vendange tardive
Fransk for sen høst, of-

test søde vine. �

sof@berlingske.dk

Dette var sidste lektion i Søren Franks Vinskole
Læs alle artiklerne på www.berlingske.dk
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søren franks vinskole 

Lektion 20: Vinsmagning Foto: Lars Svankjær

Sidste år bragte M/S Søren Franks Vinskole, og nu udkommer den som bog.

Fra den bringer vi en helt ny lektion om at arrangere sin egen vinsmagning.

at deltage i vinsmagninger er langtfra en forudsætning for
at udbygge vinforståelsen, men det hjælper. Ikke mindst
er det både morsomt og lærerigt at arrangere sin egen
vinsmagning, og så kan det faktisk også være ganske hyg-
geligt, hvis man inviterer de rigtige gæster.

Først skal vi lige have defineret, hvad en vinsmagning
i det hele taget er. Lad os vedtage, at det er en begiven-
hed, som er arrangeret med det hovedformål at smage
på vin, oftest mere end én. Og her har vi allerede fat i en
af vin- smagningens fordele, nemlig at

den gør det muligt at smage
og sammenligne flere for-

skellige flasker. Sammen-
ligningen er en virkelig

god vej til at kortlæg-
ge forskellige karakte-

ristika - f.eks. fin-
der man først for

alvor ud af, hvor
garvesyreholdig
en barolo er, når
man har smagt
den i selskab
med en garvesy-

resvag barbera.
Selv professionelle

skal gerne have nog-
le referencepunkter,

noget at sammenligne
med, når de skal afgøre,

hvor stor en given vin er.
I denne sammenhæng er

det måske af endnu stør-
re betydning, at vin-
smagningen giver os
mulighed for at praktise-

re de ting, vi har lært i
vinskolen. Især smagein-

struktionerne i de fire
første lektioner er

det fint at få øvet i
et forum, som er
dedikeret til vin-
smagning - det
kan være
svært at opnå
den fornødne

koncentration
i det daglige,

hvor vinen oftest
serveres ved mid-

dagsbordet sammen
med mad.

Vinsmagningssituationen er
optimal til at øve fokuseringsevnen -

eller for at være mere præcis: Det at flyt-

te fokus fra et element af vinen til et andet. For netop
gennem den dialog, som uundværligt vil opstå omkring
vinsmagningsbordet, bliver man tvunget til at se vinen
fra nye vinkler. Når f.eks. sidemanden siger: »Synes du ik-
ke, denne vin dufter lidt af orangeskal?« eller »Jeg synes
helt klart, at vin nr. 1 er meget længere end nr. 2«.

En anden fordel ved vinsmagningssituationen, som på
lang sigt godt kan blive den tungest vejende, er at den
gør det muligt at smage blindt. At smage blindt vil sige,
at man smager vinen uden at se etiketten eller for den
sags skyld flaskeformen.

hvis man absolut intet ved om vin, og dårligt nok har hørt
om bordeaux og bourgogne, er der selvfølgelig ikke den
store pointe i at dække flaskerne til, for så smager man
jo i princippet altid i blinde. Men man skal ikke vide ret
meget - ikke mindst om vinens pris - før etiketten vil på-
virke smagerens opfattelse af vinen ganske kraftigt.

Efter 15 års systematisk vinsmagning har jeg således
stadig tendens til at give en flaske i en champagne-smag-
ning mere opmærksomhed, og dermed en større chance
for at gøre et godt indtryk, hvis der står Krug på etiket-
ten. Af samme grund smager jeg altid blindt i den ud-
strækning, det lader sig gøre.

Det kan være udfordrende for logistikken, ja ligefrem
bøvlet, selv at skulle tildække og nummerere et parti fla-
sker uden samtidig at få en fornemmelse af, hvad der
gemmer sig bag hvilket nummer. I vinsmagningssam-
menhæng har man den fordel, at én person kan gå ud i
køkkenet og dække flaskerne til med f.eks. aluminiumsfo-
lie, hvorefter en anden kan nummerere de tildækkede
flasker med en kraftig speedmarker.

Man kan smage blindt på to måder: Enten totalt
blindt, hvor man intet ved om udvalget af vin på for-
hånd, hvilket ikke kan praktiseres af alle i selskabet, idet
én jo nødvendigvis må udvælge og hjembringe vinen.

Delvis blindsmagning er lidt lettere at arrangere, og er
stort set lige så udfordrende for smagerne. Her ved man
på forhånd, hvilke vine der skal smages, men bare ikke i
hvilken rækkefølge. Til sådan en smagning er det en god
idé at uddele et ark papir med en liste over de pågælden-
de vine. Det giver gæsterne en mulighed for hen ad ve-
jen at gætte, hvad der er hvad.

Hvad skal vi smage?

i praksis kan den største gevinst ved vinsmagningen
faktisk godt være selve arbejdet med at arrangere den.
Man lærer nemlig altid noget, når man skal udvælge et
tema, og får dannet sig et godt billede af markedet, når
vinen skal købes ind.

Hvis ikke man har deltaget i vinsmagninger før, behø-
ver temaet ikke at være specielt veldefineret til at begyn-
de med, øvelsen i selve smagesituationen vil kræve rige-

Hvad skal vi smage i nat?



sådan gør du 

ligt af deltagerne. Man kunne eventuelt køre nogle
af de praktiske øvelser igennem, som jeg beskriver i
lektion 4, eller bare nøjes med at smage de løse fla-
sker fra vinrummet derhjemme, eller hvad der måt-
te friste på supermarkedets hylde.

Hvis interessen skal holdes fangen i længden, vil
det dog snart blive nødvendigt at vælge nogle mere
afgrænsede temaer. Det bedste er at holde sig til no-
genlunde sammenlignelige størrelser, typisk at sma-
ge vine af samme type eller fra samme område.
Mest hensigtsmæssigt er det, hvis vinene er nogen-
lunde lige gamle, allerbedst af samme årgang. Det
ville f.eks. være fint at smage en stribe amarone’r år-
gang 1999, men da producenterne frigiver vinene på
forskellige tidspunkter, må man nok belave sig på,
at det kan være svært at skaffe alle vinene i samme
årgang og acceptere, at det vil være nødvendigt at
tage nogle spring på et par år.

I stedet for at smage efter område, kan det også
være lærerigt at tematisere efter druetype; man kun-
ne f.eks. arrangere en smagning af syrah/shiraz-vine
fra forskellige hjørner af jordkloden. Vil man gerne
lære noget om, hvordan alderen påvirker vinen, kan
man arrangere det, som i vinfagsproget kaldes en
vertikal-smagning, hvor man sma-
ger samme vin i flere forskellige
årgange. Det kan måske være lidt
svært at skaffe ældre årgange,
men på www.vinforum.dk, som er
et vinauktionshus på internettet,
udbydes der jævnligt pakker med
en stribe forskellige årgange fra
samme producent.

I praksis

det er ikke nemt at angive det
ideelle antal deltagere til en vin-
smagning. To personer kan i og
for sig være udmærket, men hvis
man gerne vil smage et lidt større
antal flasker og samtidig ikke øn-
sker at hælde alt for meget vin ud
i vasken bagefter, er det måske en
god idé at være lidt flere: Fire til
otte personer er ifølge min erfa-
ring et godt antal, så kan man sta-
dig sidde omkring det samme
bord, og det burde også være en
overkommelig opgave at skaffe et
par glas til hver.

Hvad antallet af vine angår, er
det min erfaring, at det er svært
at overkomme at smage mere end
otte forskellige. Hvis man er helt

grøn ud i denne metier, skal man måske starte med
fire eller seks forskellige, for man vil uundgåeligt bli-
ve meget udmattet i starten med det resultat til føl-
ge, at ingen får noget ud af de sidst serverede vine.

Man ser af og til i professionelt regi, at der sma-
ges langt over otte vine, men så bliver indtrykket af
de enkelte vine langt mere overfladisk. For den pro-
fessionelle kan der være en idé i at bruge denne
form, hvis man skal danne sig et overblik over kvali-
teten i et område eller en årgang, men i denne sam-
menhæng, hvor det drejer sig om at lære at forstå vi-
nen, kan metoden ikke anbefales.

Ud af én flaske kan man få op til 14 smagsprøver,
men hvis man gerne vil skænke et ordentligt glas og
samtidig give deltagerne mulighed for eventuelt at
vende tilbage til vinen senere, bør man ikke være
meget mere end otte personer pr. flaske. En god og
nem huskeregel er, at hvis man er otte mand om at
smage otte forskellige vine, passer det lige med en
flaske pr. næse.

� Siddende smagning er gene-
relt at foretrække fremfor ståen-
de – man koncentrerer sig bed-
re og kan evt. skrive notater.

� Sørg for, at belysningen
over bordet er effektiv og ser-
ver vinene på en hvid dug, så
man kan bedømme farven.

� Der bør dækkes op med to-
tre gode glas pr. næse, så der
er mulighed for at sammenlig-
ne vinene. Husk spande til sjat-
ter og til at spytte i.

� Smag højst otte vine, gerne
lidt mindre.

� En flaske rækker til otte sto-
re glas, og så vil der være en
god sjat, som man eventuelt
kan vende tilbage til.

� Husk endelig korrekt tempe-
rering af vinene og evt. dekan-
tering.

� Lad være med at servere
mad til selve smagningen. Det
er bedre at nøjes med vand og
evt. lidt hvidt brød. Småhaps
kan nydes til vinsjatterne, når
man er færdig med at smage.

� Det er en god idé at servere
vinene blindt, dæk dem til med
alufolie og lad derefter en an-
den nummerere flaskerne i til-
fældig rækkefølge.

� Dosér parfumemængden me-
get lavt denne aften, og undgå
forstyrrende lugte fra køkkenet.

� Det hjælper svært på udbyt-
tet af smagningen, hvis man er
i stand til at holde nogenlunde
disciplin omkring bordet og ik-
ke snakker for meget, mens
der smages. Men det er svært i
det lange løb, hvis ikke der
spyttes ud.

Ideer til smage-temaer

� Tag hver en blind vin med
under en fastsat prisgrænse.

� Smag forskellige vine fra
samme område, Bordeaux
f.eks. eller endnu snævrere
Pauillac. Det er bedst, hvis der
er tale om sammenlignelige år-
gange.

� Smag vine på samme drue,
men fra forskellige dyrknings-
områder. F.eks. syrah/shiraz
fra det nordlige Rhône, Sydfran-
krig, Australien, USA og Syd-
amerika.

� Smag den samme vin, men i
forskellige årgange. Det er det,
professionelle kalder en verti-
kal smagning modsat den al-
mindelige horisontale smag-
ning, hvor man sammenligner
på tværs i et område.

»
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anmeldelse

Af Jesper Uhrup Jensen

I Søren Franks Vinskole sidder man gerne over, mener Euro-

mans mad- og vinanmelder, som M/S bad se kritisk på bogen.

Vin på skemaet

hvor svært kan det være, det der med vin? Nogle
affærdiger - ret tåbeligt - vinviden som snobberi,
mens andre har en forestilling om, at det nær-
mest er en uopnåelig videnskab. Faktum er dog,
at man med en grundlæggende og relativ let op-
nåelig vinviden får direkte adgang til langt stør-
re vinoplevelser, end hvis man forbliver på Her-
rens (vin)mark. Og den grundviden får man i
»Søren Franks Vinskole«, som især lærer læseren
at smage og ikke mindst at sætte ord på. Selv
den mest uha-det-har-jeg-ikke-forstand-på for-
skrækkede vil uden tvivl opleve, hvor meget
større oplevelsen er, når man rent faktisk ved no-
get om det, man hælder indenbords.

Udover at komme omkring smagsuniverset og
diverse vin- og druetyper, er der også lektioner i
alt fra vinglas til vinsjatter over etiketaflæsning
og vin- og madsammensætning ej at forglemme.
Nogle af de små »faktabokse« forekommer noget
korte i spyttet, men det ændrer ikke på, at man
på skolebænken hos vinlæreren bliver godt ru-
stet til næste glas.

Rent æstetisk er »Søren Franks Vinskole« ikke
helt på højde med hans to forrige om henholds-
vis Cognac og Alsace, der i bogstaveligste for-

stand var billedskønne. Lars
Svankjær står for dele af bil-
ledsiden, ligesom han gjorde
med førnævnte Cognag-bog,
men hans udtryksfulde sort/
hvid billeder kolliderer en
smule med bogens øvrige far-
vefotos, og fremfor alt fore-
kommer akvarelvignetterne
ved hvert kapitelstart
stilmæssigt ude af trit med bo-
gen i øvrigt. Overlærer Frank optræder selv på
diverse fotos, og det virker faktisk helt fint - det
gør »lektionerne« nærværende og underbygger
den personlige tone. Og det er netop - udover
det informative - det markant personlige præg,
som er en af de helt store forcer ved Sørens
Franks bøger. Den løftede pegefinger ville være
nærliggende i en bog som denne, men selv om
manden har et vist ry for at være en hård negl,
er han aldrig jeg-alene-vide belærende.

I den stride strøm af vinbøger (der dog er min-
dre strid end kogebogssyndfloden) er dette en
meget, meget anvendelig bog, der vil mere end
bare tage sig godt ud og gi’ en sludder for en

sladder. Søren Frank er dog næsten ved at over-
flødiggøre sig selv, når han i bogen nævner, at
Oxfords Vinleksikon stort set er den eneste vin-
bog, man har brug for. Jeg vil gerne tilføje, at Sø-
ren Frank med sin bog i koncentreret og let til-
gængelig form samler næsten al den viden, det
er godt at have som forbruger. Så to bøger i reo-
len kan altså næsten gøre det, og jeg sidder ger-
ne et par timer over i vinskolen! �

Aschehougs Forlag. Udkommer i morgen. 269 kr. 192
sider.

m-s@berlingske.dk

Rent praktisk er først og fremmest glassene af
stor betydning. Det er en god idé med to-tre
stykker til hver, så man har mulighed for at sam-
menligne flere vine ad gangen. Min erfaring er,
at det er formålstjenligt at skænke og derefter
evaluere to til tre vine ad gangen. Hvis der sma-
ges blindt, »afsløres« vinene efter hver lille run-
de, mens man endnu kan huske dem.

Som beskrevet i lektion 1, skal man helst ha-
ve en hvid baggrund at bedømme vinens farve
på, så en hvid dug, gerne af papir, er en god idé,
ligesom man bør sikre sig, at belysningen over
bordet er god, stearinlys er ikke nok. Et par span-
de til at spytte i og hælde eventuelle sjatter op i,
er man også nødt til at have ved hånden.

Bespisningen i forbindelse med arrangemen-
tet er nemt overstået, for der bør være så lidt
som muligt, mens man smager.

For de fleste, som er vant til at drikke vin i for-
bindelse med mad, vil det sikkert være en barsk
omgang til at begynde med, men mad møblerer
generelt så meget om på vinen, at det bliver
umuligt at smage seriøst. Bedst er det, hvis man
kan nøjes med at rense munden efter hver vin
med en tår vand - et lille stykke lyst, neutralt
brød går dog an, hvis man absolut må have tørt
til.

Når man så har smagt sig gennem alle vinene,

kan det til gengæld være en god og hyggelig idé
at vende tilbage til sjatterne i selskab med en let
servering - charcuteri, ost, tapas eller hvad der
nu måtte passe til de vine, som er i glasset.

Hvad selve serveringen af vinen angår, gælder
der selvfølgelig de regler, som er beskrevet i lek-
tion 8 om dekantering og lektion 9 om tempera-
tur. Ikke mindst temperaturen er uhyggeligt vig-
tig i denne sammenhæng, for har man først
skænket en vin, som er for varm, op i otte glas,
vil det mildt sagt være noget bøvlet at få den kø-
let ned.

Hvis alle i selskabet skal smage blindt, er det i
sagens natur ikke muligt at tilrettelægge række-
følgen af vinene. Men hvis arrangøren er villig
til at give afkald på dette privilegium, bør man
følge de normale regler for rækkefølge, der går
ud på, at uudviklede, unge vine skal komme før
de ældre, som typisk vil have fået lidt mere dyb-
de i smagen. Lette vine skal komme før kraftige,
og tørre før søde. �

Søren Franks Vinskole udkommer i morgen. Læs an-
meldelse her på siden. Andre lektioner kan ses på
www.berlingske.dk

sof@berlingske.dk
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VIN. I dag og de følgende søndage gennemgår Søren Frank forskellige temaer inden for 
grundlæggende vinkundskab. Emner, som er relevante for smagning, servering og op-
bevaring af vin derhjemme. Med andre ord: Tips og tricks til at få mere glæde af vinen. 

Af Søren Frank //sof@berlingske.dk      Foto: Nikolai Linares

Udseendet
DET FALDER HELT  naturligt at starte med 
det visuelle indtryk af vinen, som jo er det 
første, der møder én. For smagen betyder ud-
seendet ikke noget, men det er klart, at det er 
med til at stimulere appetitten og forøge glæ-
den, ganske som når man spiser. Man regi-
strerer først, om vinen er klar: Det er langt de 
fleste vine i dag. Ind til for relativt nylig blev 
det anset som en fejl, hvis vinen ikke var klar, 
men i dag, hvor flere producenter fra den nye 
vin nature-bølge, der har dannet mode på 
moderne gourmetrestauranter, laver deres 
vin helt uden svovl og filtrering, er det ikke så 
usædvanligt at støde ind uklar vin selv på en 
Michelin-restaurant. 

Kulsyre – bobler –er et andet fænomen, 
som kan være en fejl. Med mindre der er tale 
om en bevidst mousserende, kan det være 
en uønsket andengæring, som er gået i gang 
i flasken. Viser en ung hvidvin sig i glasset at 
være ravfarvet eller ligefrem brunlig, vil der 
ofte være tale om oxidering – hvilket igen 
kan være både uønsket eller ønsket alt efter 
vintypen.

DET ER LETTEST  at bedømme en vins ku-
lør ved at holde glasset på skrå – sørg i øvrigt 
for en hvid baggrund og ordentlig belysning. 
Det vil i den position være tydeligt, at vinen 
har både en kerne og en kant. Kanten vil altid 
være lysere end kernen, der til tider kan være 
næsten sort. Forholdet mellem disse kan for-
tælle en del om vinen: Et ordentligt møgsvin 
af en australsk shiraz f.eks. vil være næsten 
helt sort ud til kanten, mens en aldrende tra-
ditionel bourgogne vil have et bred, vandig 
kant eller slør, om man vil. Farven kan også  
fortælle en del om vinens alder. Både rød- og 
hvidvin bliver mere brune med alderen ef-
terhånden, som tanninerne oxiderer. Hvor 
hvidvinen således bliver mere og mere brun 
– typisk først gylden, så ravfarvet – bliver den 
røde vin lysere, fordi antocyaninerne (far-
vemolekylerne) bundfældes i flasken med 
tiden. Gardiner, eller tårer  som de kaldes på 
engelsk, er dem, som løber ned ad indersiden 
af glasset, efter at man har slynget vinen rundt. 
Tydelige gardiner er ofte et tegn på, at vinen 
har et alkoholindhold på over 12 procent.

Næsen
SMAGEN SIDDER  i næsen – så enkelt er det: 
Når man er forkølet, føler man, at man ikke 
kan smage noget. I realiteten kan man dog 
stadig sagtens smage surt, salt, sødt og bittert 
med munden, problemet er snarere, at alle de 
aromaer, man forbinder med smag, registre-
res oppe i næsehulen, og at den er sat ud af 
spillet, når man er forkølet.

Således er duften det vigtigste indtryk, når 
man vil smage grundigt på en vin faktisk fin-
des der kældermestre i Cognac, som slet ikke 
smager på de forskellige destillater, når de la-
ver deres komplekse blandinger, men nøjes 
med at bruge næsen. Man kan hjælpe duften 
på vej ved dels at bruge et ordentligt glas (det 
kommer vi tilbage til i en senere lektion) dels 
ved at slynge vinen rundt i glasset, hvilket fri-
gør duftmolekylerne. Vær opmærksom på at 
mange vine – især barolo, bordeaux og god 
riesling – kan være ret længe om at åbne sig i 
glasset.

DET ER PRIMÆRT  i næsen, at man opfanger 
de mange aromaer – ofte kaldet vinens bou-
quet – som bliver omsat i vinnoter: Prøv at 
tænke på, at der i rødvin altid vil være nogle 
sorte eller røde bær: Brombær, solbær, hind-
bær, kirsebær, jordbær eller ribs. Oftest også 
nogle krydderier: Peber, lakrids, kanel, va-
nille, røg, chokolade. Og i visse tilfælde også 
blomster, f.eks. rose eller viol. I hvidvinens 
tilfælde er der oftest tale om citrus-, sten- el-
ler kernefrugt: Citron, fersken og æbler f.eks., 
ligesom der ofte kan være tale om en grønlig 
aroma af  f.eks græs, stikkelsbær, hyld eller di-
verse urter.

Munden
NED SKAL VINEN  JO, og her er munden den 
absolut mest praktiske vej: Når det drejer sig 
om smagning, er det bedst at tage en god stor 
mundfuld og fordele den godt i munden, for 
de forskellige grundsmage bliver registreret 
forskellige steder. Syre opleves mest på siden 
af tungen, sødme ude i spidsen, mens bitter-
heden sider langt bagude. Tanninerne (gar-
vesyren) mærkes ikke så meget på tungen 
som i gummerne.

Når man smager med munden, sker der 
som sagt det, at duftmolekylerne suser op 
i næsehulen og her bliver opfanget af nogle 
duftreceptorer. Jo længere tid vinen forbliver i 
munden, jo flere duftmolekyler opvarmes og 
frigøres og kan opfattes af næsen. Selv om det 
langtfra er god bordskik, er det også en god 
idé at trække lidt luft med ind. Det lyder som 
slubren, men hjælper også på duften/smagen, 
ligesom når man slynger vinen i glasset. 

Ofte vil det være  nødvendigt at smage vinen 
et par gange og flytte fokus hver gang: Start 
f.eks. med at fokusere på smagsintensitet og 
herefter sødmen, som jo mest er relevant i 
hvidvinens tilfælde, eftersom stort set al rød-
vin er tør. Fokuser herefter på  syre og tannin 
(garvesyre)-niveau. Syren vil som sagt prikke 
i siden af tungen og få mundvandet til at løbe, 
mens tanninen derimod vil udtørre (garve/
koagulere proteinet i spyttet og slimhinder-
ne) i hele munden, ikke mindst gummerne. 
Hvidvin vil stort set altid være domineret af 
syre, mens det er væsentligt sværere at be-
dømme rødvin, som indeholder både syre 
og tannin. Jeg har lavet en sjov lille øvelse om 
dette på webtv.

ALKOHOLNIVEAUET ER ET ANDET  af vi-
nens parametre, som kan registreres i mun-
den. Alkoholen giver vinen tyngde og krop, 
derfor opleves en riesling fra Mosel på 8,5% 
som let, hvorimod en amarone på 16% føles 
tung. Alkohol kan også opleves som var-
mende eller endda brændende og faktisk 
også let sødlig – alkohol er jo forgæret sukker. 
Sidst men ikke mindst er det vigtig at notere 
sig vinens finish: Slutter vinen knastørt eller 
behageligt cremet? Og hvor lang tid holder 
eftersmagen i munden? Sidstnævnte er en 
vigtig observation, for det er herpå, at man 
kan skille den lille vin uden potentiale, som 
vil være kort, fra den store, lange gemmevin, 
som det er værd at investere i.

Vinskolen på web-tv B
DU KAN FØLGE SØREN FRANKS 
LEKTIONER PÅ FRI.DK/VINSKOLE

Søren Franks Vinskole
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D
u kender helt sikkert situationen: Du er ude at rejse 
– på ferie – i Sydeuropa, hvor den lokale vin sma-
ger herligt, og så koster den tilmed det halve af der-
hjemme. Så du køber en god flaske og knapper den 

op en aften på hotelværelset. Men hvad med glassene? Gode råd 
er dyre her, og det ender med, at du drikker vinen af tandkruset 
fra badeværelset. Og så kunne det faktisk have været det samme 
med den gode vin, for et almindeligt vandglas er på ingen måde 
befordrende for vinoplevelsen.

Det er først fremmest vinens duft, bouquet’en, som går totalt 
tabt. Og som nævnt i sidste uges lektion af vinskolen, så er vinens 
duft mere end halvdelen af oplevelsen. Det er altafgørende, at 
vinglasset snævrer ind foroven, sådan at bouqueten bliver sam-
let og fokuseret og kan opfanges med næsen. I et almindeligt 
vandglas med lige eller endda udadskrånende sider suser duften 
ud til alle sider og forbi næsen. 

Det ideelle vinglas er formet som en tulipan, eller et æg om 
man vil: Glasset skal være bredest sådan cirka på midten, så vi-
nen kan få den størst mulige overflade, således at den bliver iltet 
og flest muligt duftmolekyler kan frigøres. Og så skal glasset som 
sagt snævre ind i toppen for at samle dem igen. 

En anden fordel ved det tulipanformede glas er, at det gør det 
muligt at slynge vinen i glasset. Hvis ikke glasset snævrer ind for 
oven, vil vinen ryge ud over kanten, og det ser jo ikke pænt ud. 
Materialet er mindre vigtigt, om der er tale om almindeligt glas 
eller fint, tyndt mundblæst krystal, er mere et æstetisk spørgs-
mål end et funktionelt, selv om det selvfølgelig giver god mening 
at følge den æstetiske oplevelse helt til dørs, hvis man har købt 
en dyr flaske. Eksempelvis er det rarere at få en tynd sprød kant 
af krystal i munden end en tyk og kluntet klods. Heldigvis er det 
efterhånden også mange år siden, at det var på mode med tonede 
vinglas, for det er vigtigt, at man kan se vinens naturlige kulør. 

I EN SNÆVER VENDING  kan man sagtens klare sig med et kor-
rekt udformet allround-glas til både hvid -og rødvin og for dens 

sags skyld champagne og dessertvin. Men der er dog ingen tvivl 
om, at glassets størrelse og udformning påvirker oplevelsen af 
vinen, den så at sige møblerer om på vinen. 

Lidt firkantet kan man sige, at der skal et lille glas til en lille 
vin og et stort glas til en stor vin. Hælder man en lille svagbry-
stet supermarkedsvin op i Riedels store Sommelier Bourgogne 
grand cru glas, der rummer mere end én liter, vil den sandsyn-
ligvis drukne i bunden af glasset, bouqueten vil aldrig nå op til 
kanten af glasset. For en stor veludviklet bourgogne eller barolo 
i sin bedste alder derimod, vil dette være de rette omgivelser at 
udfolde sig i – man vil aldrig få det fulde udbytte af en vin med 
en ekspansiv næse af den kaliber i et lille trangt glas. 

Selve glassets form – om det er højt og slankt eller rundt og 
buttet - betyder også rigtig meget for vinens udtryk. Det er be-
stemt muligt at en veludviklet riesling kan fylde et bourgog-
neglas ud, men spørgsmålet er, om man ønsker at tilføre vinen 
det runde, fedmefulde, kropslige udtryk, som bourgogneglas-
set fører med sig? Normalt er idealet for riesling et mere sprødt, 
stramt og frugtigt udtryk, som man lettere opnår med et mindre 
og mere snævert glas. Tager man f.eks. hvidvinene fra Bourgog-
ne – som jo har dannet skole for alverdens hvide vine – foretræk-
ker jeg i den sprøde, mineralske chablis’ tilfælde et almindeligt 
slankt glas, mens den fede fadgærende meursault bedst kommer 
til sin ret i en bourgognepokal. 

På samme måde inden for de røde: Man kan selvfølgelig godt 
servere en bordeaux i et bourgogneglas, men det ranke, aristo-
kratiske, vertikale udtryk vil fordufte, og man vil i stedet få en 
mere rund og trivelig burgundisk vin. Omvendt vil bourgognen 
miste noget af sin runde identitet og sin ekspansive næse, hvis 
den spærres inde i et slankt bordeauxglas. 

Riedel – glassenes svar på Rolls Royce – er gået så langt som at 
formgive forskellige glas til en bred vifte af druetyper som f.eks. 
tempranillo, syrah, sangiovese og riesling. Det siger næsten sig 
selv, at det ville kræve en mindre hangar at opbevare alle disse 
glas og mindre kan vel også gøre det. B

Søren Franks Vinskole

Vin. Glasset former vinen – derfor kræver det et ordentligt glas, hvis 
man vil have det fulde udbytte af vinen. 

Bordeauxglasset

Bortset fra måske lige i en snæver 
vending pomerol, fortjener bordeaux ge-
nerelt et højt slankt glas til at understrege 
vinens vertikale kvaliteter. Det ristede 
fad, garvesyren og stramheden i frugten 
kommer bedst til sin ret i dette glas. I et 
endnu mere kantet glas vil bordeaux’en 
blot blive mere kantet og fadpræget. 

Glasset passer også til en række røde 
vine som f.eks. tempranillo, syrah, sangio-
vese og merlot. 

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

 

Hvidvinsglasset

Dette er det rigtige glas til de fleste 
hvidvine. Ikke mindst af de sprøde og/
eller aromatiske som gerne skulle have 
et friskt, stramt og fokuseret udtryk. 
Vi taler om vine som chablis, riesling, 
sauvignon blanc, chenin blanc, riesling, 
sylvaner og alle de andre tysk/alsacisi-
ske druer. Desuden er det et godt all-
round smageglas – hvis pladsen i skabet 
er trang, er dette løsningen. 

Champagneglasset

Der 0 ndes folk, som helst vil have serveret 
deres champagne i et hvidvinsglas – ikke 
mindst, når der er tale om en decideret 
smagning. Det giver bouquet’en mere 
lebensraum og bredde, men omvendt går 
en smule af det hypersprøde udtryk, som er 
en væsentlig del af champagnes attraktion,  
fløjten. Jeg foretrækker derfor at drikke min 
champagne af en såkaldt flûte. Dette glas fra 
Spiegelau giver vinen en anelse større over-
flade end den traditionelle fløjte og dermed 
lidt mere dybde i næsen. Glem alt om den 
flade coupe man ser i gamle Hollywoodfilm 
– så hellere af en kvindes sko!
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D
en årvågne læser vil huske, at jeg også for syv år siden 
kørte en vinskole her på disse sider. En del forhold 
omkring vinen er de samme som dengang, men der er 
også ting, som har forandret sig. Hvor jeg for mit ved-

kommende dengang var meget fikseret på vinglassenes kvalitet, 
er jeg i dag – hvor der er mange gode glas på bordene – mest op-
taget af serveringstemperaturen. Faktisk er det min opfattelse, 
at temperaturen er langt den vigtigste faktor ved vinoplevelsen 
- glas, dekantering, iltning og match med maden kommer i an-
den række. 

Med tiden er det blevet mere og mere klart for mig, at vin er til 
for at blive drukket: Vinen skal være indbydende frugtig og flo-
ral i næsen og forfriskende og læskende at få i munden. Få grader 
kan forvandle en sprød og frugtig vin til en tung, klam mund-
fuld. Af samme grund har jeg selv sat serveringstemperaturerne 
ned med to grader over stort set hele linjen, for visse rødvine 
endda endnu mere. 

Før i tiden, dengang vinkulturen i Danmark stadig lå i sin 
vugge, lunede man gerne rioja’en på radiatoren – evt. tilsat en 
enkelt sukkerknald – før servering. Det tilskrives primært det 
forhold, at den danske gane generelt slet ikke var moden til den 
»voksne«, tørre smag af rødvin med al dens bitterhed og garve-
syre (tannin).  

Når vinen er varm, fordufter frugten, til gengæld forstærkes 
de sekundære og tertiære noter, som vinen opnår med alderen: 
kaffe, tørret frugt, læder, tobak, underskov, svampe mm. Tannin 
og syre fornemmes blødere, mens oplevelsen af både sødme og 
alkohol forstærkes – så vinen vil føles mere tung og fad a la port-
vin.

Derfor er det ekstra vigtigt at være omhyggelig med tempere-
ringen af oversøiske vine, som praktisk talt altid er mere alkoho-
liske og sødmefulde end klassikerne fra den gamle verden. Jeg 
husker et besøg i Argentina, hvor en hedebølge sendte tempera-
turerne op i 30’erne,  og jeg konsekvent bad om at få min malbec 
serveret i isspand som en champagne, ellers blev den tung som 
en port og dermed udrikkelig i min verden.

En anden vigtig erfaring i den retning faldt i forbindelse med 
MS’ VM i chardonnay i sommer, hvor sydafrikanske Hamilton 
Russel kom ind i blindsmagning på podiet sammen med de eks-
tremt feterede og kostbare Bourgogne-domainer Coche Dury 
og Leflaive. Flere – inklusive jeg selv - er røget i vandet siden og 
har blindt taget Hamilton for en stor, dyr Puligny-Montrachet, 
men det holder kun så længe, vinen er nede under 12-13 grader 
- så snart den sydafrikanske vin bliver varmere, mister den ba-
lancen og bliver fed, tung og sød.   B

Vin. Vinen bliver tung og klam, hvis ikke den køles ordentligt ned. 

Af Søren Frank // sof@berlingske.dk   Foto: Linda Henriksen

Hvidvin

Hvidvin er generelt nemmere at temperere end rød. Opbevarer man 
hvidvinen i køleskabet, vil den ofte have nået en fin drikketemperatur 
på omkring de 10 grader, før den er trukket op og skænket og er klar til 
at drikkes. Man kan sige, at en stor hvid bourgogne kan tåle at starte et 
par grader højere, ved 12 grader f.eks., men så heller ikke mere, for ellers 
bliver den for tung i sidste ende. 

Når det kommer til oversøiske hvidvine eller simple, frugtige vine og 
vine med restsukker, kan man med held gå to trin ned til otte grader. 
Ikke mindst når det kommer til klassisk tysk mosel er det vigtigt at 
bevare den fine balance mellem syre og sødme – bliver vinen for varm 
tager sukkeret over i forhold til syren.   
     

Champagne 

Champagne - og andre boblevine – skal være forfriskende og syrebe-
tonede. Dertil kommer, at langt de fleste boblevine er sødede en lille 
smule ved degorgeringen (fjernelse af bundfald og propning), hvilket 
bliver alt for tydeligt, hvis vinen bliver for varm. Generelt vil jeg således 
servere boblevinen et par grader under den stille hvidvin, altså generelt 
omkring de otte grader. Stor vintage champagne med alder kan måske 
trække et par grader mere – altså omkring de 10 til at starte på.       

Dessertvin  

Sød dessertvin skal serveres meget kold, eller bliver det sim-
pelhen bare en klam og klistret fornøjelse. Tilmed er alkoholen 
jo ofte er ret høj, hvilket også taler for grundig nedkøling. De 
hvide skal ned under 10 grader, omkring de otte, mens port-
vin gør sig godt ved 10-12 grader. 

Rødvin

Rødvinen er klart den sværeste at temperere, eftersom 
den optimale serveringstemperatur (14-15 grader) ligger 
omkring otte grader under almindelig stuetemperatur. Har 
man ikke lige en perfekt tempereret kælder kan det være 
svært, ikke mindst om sommeren på de få lyksalige dage, hvor 
temperaturen herhjemme når op over de 20 grader. I de tilfælde 
tager jeg simpelthen køleskabet i brug, mens man om vinteren 
f.eks. kan bruge altanen/terrassen, kælderen eller entréen. Husk at især 
oversøiske vine, beaujolaistyper og rødvine, som skal drikkes til fisk, 
skal køles ekstra langt ned.     

Hvor mange grader? 

De fleste stuer holder i dag omkring 22 

grader, og det samme vil glassene så også 

gøre. Det betyder, at vinen helt automatisk 

vil stige en grad eller to bare ved at blive 

hældt op i glasset, og så vil temeperaturen 

ellers bare stige, indtil vinen er drukket (el-

ler har nået 22 grader). Hvis man opbeva-

rer rødvinen ved 13 grader, vil man således 

starte med den i glasset ved 14-15 grader, 

og med mindre man er meget tørstig, vil 

den sidste mundfuld typisk blive drukket 

ved 17 maks. 18 grader. På den måde star-

ter man med en floral, frugt-osende vin 

med en appetitvækkende frisk syrlighed, 

som giver én mod på at gå i dybden med 

de sekundære, mere dybe og krydrede 

aromaer, der vil dukke op efterhånden 

som temperaturen stiger et par grader. 

Serveres vinen imidlertid for varmt – i min 

verden fra 18 grader og derover – er løbet 

kørt, vinen vil føles tung og klam fra start 

til slut, og det intime møde mellem vinen 

og vinelskeren vil aldrig indtræffe.      
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Søren Franks Vinskole

D
ekantering er en af de mest omdiskuterede og my-
teomspundne emner inden for vinserveringen: I et 
land som Italien for eksempel, hvor man som bekendt 
dyrker la bella figura, kan der være tale om et næsten 

rituelt forløb – jo dyrere vinen er, jo længere. Den kunstfærdigt 
udformede karaffel forvaskes minutiøst i vin, varmes op med 
stearinlys osv.

Men dekantering er ikke bare et spørgsmål om show eller ej. 
Lærde – og selvhøjtidelige – vinspecialister bliver ofte gravalvor-
lige, når talen falder på det. Der er tilhængerne, som mener, at 
den iltning, som vinen opnår gennem omhældning på karaffel, 
gavner vinen, og så er dem, der mener, at det ligefrem skader vi-
nen, at den mister momentum. Og så er der en tredje gruppe, der 
bare gerne vil have lov til at sidde og registrere, hvordan vinen 
langsomt åbner sig i glasset. 

 Én ting er dog helt sikkert, og det er, at dekantering er en 
fornuftig ting, hvis man gerne vil undgå at sidde og tygge i det 
bitre bundfald, som befinder sig i mange vine med et par år på 
bagen. At dekantere betyder simpelthen at skille ad – i denne 
sammenhæng altså at skille vinen fra bundfaldet. Sedimentet, 
som består af bundfældet tannin/garvesyre og farvemolekyler 
(anthocyaniner), finder man ofte i rødvine af en vis kvalitet – de 
billige industrivine er normalt gennemfiltrerede og skal i øvrigt 
drikkes relativt kort tid efter, at de er aftappede. Vintage portvin, 
som flaskes tidligt i processen, når ikke at smide så meget bund-
fald inden aftapningen som for eksempel klassificeret bordeaux, 
hvorfor der normalt er ekstremt meget bundfald i portflasken. 

    
FRA TID TIL ANDEN  forlyder det, at nu har en professor i øno-
logi eller x antal masters of wine foretaget en systematisk test af 
dekantering med det og det resultat, og hermed skulle det være 
videnskabeligt bevist, at dekantering har den og den effekt. Rea-

liteten er, at det ikke på forhånd er til at sige entydigt, om dekan-
tering vil gavne vinen eller ej.

Jeg har selv foretaget en del tests gående ud på at smage en vin 
i dekanteret tilstand op mod samme vin lige fra en nyåbnet fla-
ske. Resultaterne har været ret forskellige lige fra absolut ingen 
forskel til positiv indvirkning. Først for nylig – under optagelsen 
af videoen på fri.dk til denne lektion - oplevede jeg for første gang 
en vin (en toscansk bordeauxblanding) blive decideret ringere 
af at blive dekanteret. Hvor den nyåbnede var frisk og frugtig og 
veldefineret i næsen, var det som om vinen, der var dekanteret 
cirka en halv time forinden, helt havde mistet pusten. Frugten 
var feset af i en sådan grad, at jeg faktisk fik mistanke om, at der 
måske også kunne være tale om flaskevariation. 

I visse tilfælde har jeg oplevet, at vine som barolo, bordeaux 
og cahors, som notorisk alle skal have meget luft for at åbne sig, 
har foldet bouqueten ud efter en time eller to i karaffel. Men så 
igen er spørgsmålet, om ikke denne effekt også ville have ind-
truffet, hvis den åbne vin havde tilbragt samme tidsrum i en 
halvtømt flaske?                        

Mens jeg har bakset rundt med vinene under disse tests af de-
kanteret vin kontra udekanteret, har jeg altid erfaret, at fænome-
ner som flaskevarians, temperatur og glas har langt større ind-
virkning på vinen end omhældningen på karaffel. I få tilfælde, 
hvor en vin er ekstremt lukket eller endda reduktiv (i underskud 
af ilt, hvilket får den til at lugte af krudt og kål) kan jeg godt finde 
på at give den en ordentlig tur på karaflen, men det er langtfra al-
tid, at det virker.       

Hvor jeg ofte dekanterer især barolo, men også bordeaux og 
cahors (primært for at slippe for bundfald, sekundært for at ilte) 
i almindelig hyggesammenhæng, dekanterer jeg aldrig, når jeg 
tester og rater vin derhjemme - ved denne lejlighed foretrækker 
jeg at iagttage vinens udvikling i glasset. B

Vin. Vinen skal dekanteres, hvis der er bundfald i flasken. 

Sådan dekanterer du

Af Søren Frank // sof@berlingske.dk    Foto: Linda Henriksen

Hvordan?

Start med at rejse vinen op mindst et døgn i forvejen, så sedimentet 
kan samle sig i bunden af flasken. Holder man herefter flasken forsigtigt 
op mod lyset, vil man kunne se, om der har dannet sig et depot. Er der 
bundfald, tager man et stearinlys, nefalygte eller en anden lyskilde og 
omhælder forsigtigt vinen til karaflen over lyset. Når man kommer 
til bundfaldet vil det tydeligt kunne ses i flaskens hals, hvorefter man 
stopper omhældningen og efterlader den grumsede sjat i flasken. Jeg 
bruger en fin vinsi (Scewpull WA-108) som ekstra sikkerhedsnet.

Hvornår?

Meget gamle og skrøbelige vine bør omhældes, umiddelbart før de 
drikkes, ellers risikerer man, at hvad der er tilbage af frugt, fiser af. Visse 
traditionelle baroloproducenter nægter at servere deres vine, med 
mindre de har været åbne eller dekanteret mindst natten over, men 
ellers er det generelt mest sikkert at dekantere vinen relativt kort tid før 
serveringen.       

 

Dekantering er ikke bare et 
spørgsmål om show eller ej. 
Lærde – og selvhøjtidelige – 
vinspecialister bliver ofte 
gravalvorlige, når talen 
falder på det. 

E
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O
pbevaring og lagring af flaskerne er endnu et af de 
myteomspundne områder inden for vinens verden. 
En ægte underjordisk stearinoplyst vinkælder er 
noget af det mest sexede, en mand kan ønske sig, og 

i det hele taget er det sikkert de færreste vinelskere, som vil be-
nægte, at de har et særligt forhold til det sted, deres kæreste vine 
ligger og hygger sig. 

Først skal man dog gøre sig klart, om det overhovedet giver 
mening af henlægge vinen. I realiteten er det kun en lille del af 
verdens vine, som vinder ved lagring. Omkring 85 pct. af al vin-
salget i Danmark foregår gennem supermarkeder og vinene fra 
disse hylder er bortset fra relativt få undtagelser ikke beregnet 
til lagring. I bedste fald kan de holde sig et år – for bag-in-box 
endnu mindre. 

Gemmeegnede er først og fremmest større rødvine på dru-
erne cabernet, nebbiolo, tempranillo og syrah – især fra de klas-
siske europæiske vindistrikter. Og her er det ikke nok, at der er 
tale om det rigtige slot eller mark, årgangen har også meget stor 
betydning. Det er afgørende, at vinen er i balance, især forholdet 
mellem frugtkoncentration og tannin er vigtigt. For er der ikke 
frugt nok til at stå distancen i forhold til tanninen (garvesyren), 
vil vinen bare blive mere og mere tør og benet med alderen. 

Køber man vin, som skal drikkes relativt hurtigt, dvs. inden-
for et halvt års tid, behøver man ikke nødvendigvis de form-
fuldendte lagringsforhold, det vigtige i den henseende er bare at 
undgå de værste stresssituationer, der er som følger:       

Lys er en af vinens værste fjender. Lyset, især direkte sollys, oxiderer 
og ødelægger vinen, især den hvide, og derfor skal et vinrum altid 
være mørkt.

Varme er en anden af vinens værste fjender. Hvis man placerer en 
flaske vin i intens varme – i solen f.eks. – vil den være ødelagt i løbet 
af et par dage. 

Temperatursvingninger. Det kan gå an at opbevare sin vin ved 
almindelig rumtemperatur nogen tid, hvis temperaturen bare er 
konstant. Store udsving mellem f.eks. dag- og nattemperaturer stres-
ser vinen voldsomt. Det klassiske eksempel er køkkenet, hvor mange 
af en eller anden grund har vinene liggende på en hylde oppe under 
loftet. Heroppe bliver temperaturen særdeles høj, når der er blus på 
komfuret, og tilsvarende lav om natten, hvor køkkenet sjældent er 
opvarmet.

HAR MAN IKKE  en kælder, kan soveværelset eller klædeska-
bet fint bruges til den knap så ekstensive lagring. Men nu er det 
imidlertid sådan, at de lidt større vine i gode årgange fra f.eks. 
Barolo, Bordeaux og Mosel udvikler sig smukt over en periode 

på 10 år eller mere, og er det et spor, man har tænkt sig at følge, 
vil det absolut være klogt at gøre mere ud af lagringsforholdene. 
Faktisk er det sådan, at jo længere tid vinen skal ligge, jo mere 
indflydelse har opbevaringsforholdene. Det er f.eks. meget risi-
kabelt at købe en vin med 20 eller flere år på bagen, med mindre 
den har befundet sig i producentens kælder siden fødslen.   

Den optimale temperatur er konstant og ligger omkring de 
13-14 grader, det er i hvert fald typisk, hvad vinproducenter med 
temperaturregulerede kældre indstiller termostaten på. Endnu 
lavere temperaturer skader sikkert heller ikke. Jeg har ved flere 
lejligheder haft det held at smage Heidsieck champagne årgang 
1907, som havde ligget og hygget sig i 82 år ved en konstant tem-
peratur på 4 grader på bunden af den Botniske Bugt, indtil den 
blev bjærget i 1998, og den var forbavsende velpreserveret.  

For at forebygge udtørring af propperne og følgende uønsket 
iltning af vinen, bør luftfugtigheden i vinrummet holde et vist 
niveau. Af samme grund sagde man før i tiden altid, at det var 
yderst vigtigt, at flaskerne lå ned under lagring. På den måde er 
vinen nemlig i berøring med korkproppen, hvilket holder den 
fugtig og tæt. I dag er der dog blevet rejst tvivl om dette - skep-
tikerne siger, at luftfugtigheden inde i flasken selv i oprejst til-
stand er så høj, at proppen holdes fint fugtig. 

HVOROM ALTING ER,  skader det jo ikke vinen at ligge ned, og 
det er også den mest rationelle måde at opmagasinere på – der er 
ganske enkelt plads til flere flasker, hvis de stables ovenpå hin-
anden. Men når det gælder almindelig opbevaring over et par 
måneder, er der ingen grund til at være hysterisk. Jeg har f.eks. 
haft flasker stående i oprejst tilstand i et halvt til et helt år uden 
nogensinde at have registreret defekter af den grund.

Står man ikke med den perfekte, naturlige kælder, er der sta-
dig råd at hente. Firmaet Rask Vin leverer i dag færdige vinkæl-
dermoduler og kommer også gerne og graver dem ned under 
græsplanen. Kan man afsætte et rum, er der også den mulighed 
at få installeret et termostatstyret klimanlæg og således indrette 
den perfekte vinkælder selv på 2. sal.      

Mindre kan dog gøre det. Vinkøleskabe er efterhånden ble-
vet meget udbredt. På nettet kan man finde dem i stort set alle 
størrelser og designs, fra det lille Krups JC1018 til 99 kr., som 
rummer otte flasker, til Liebherrs Rolls Royce-model WTes4177 
(17.000 kr.) med flere forskellige temperaturzoner og plads til 
174 flasker.  B

raskvinkaelder.dk

vinopbevaring.dk 

Vin. De fleste vine skal drikkes hurtigt. Men der findes et mindre 
antal store flasker, som vinder ved længere tids lagring, og det 
kræver optimale temperatur-, fugt- og lysforhold. 5Søren Franks Vinskole
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En underjordisk, stearinoplyst 
vinkælder er noget af det mest 
sexede, en mand kan ønske sig. 

 BERLINGSKE / 4. SEKTION / SØNDAG 27. FEBRUAR  2011 / MS / 29



Barolo 
del 1

Af Søren Frank 
// sof@berlingske.dk

 Hvor er jeg?« tænker jeg, idet jeg vågner midt om nat-
ten på hotellet i Alba badet i sved. Nakken er øm af at 
balancere hovedet på den alt for høje og bastante ita-
lienske hovedpude, og der er varmt i lokalet, fordi jeg 

har fumlet med airconditioneringen. Det går hverken værre el-
ler bedre, end at jeg kommer til forgæves at ligge og kæmpe hele 
natten for at sove.

Man burde gøre som elite-sportsfolk, der ankommer til 
kamppladsen flere dage i forvejen for at akklimatisere sig til for-
holdene, filosoferer jeg under morgenmaden. Det er mildest talt 
uheldigt at starte det som vinsmagernes svar på Tour de France’s 
bjerguge med at være bagud med fire-fem timers søvn. Jeg ved, 
at vi – 60 vinjournalister fra hele verden – skal gennem 350 baro-
lo’er og andre nebbiolo-baserede vine de kommende fem dage. 
Det vil sige i gennemsnit 70 vine per dag og det vel at mærke i lø-
bet af formiddagen kl. 9-13.

Da jeg ankommer til smagelokalerne, er Den Store Smager – 
Politikens udsendte – allerede i dyb koncentration og i gang med 
første sæt af fem vine. Jeg bemærker, hvordan alt tilsyneladende 
ligner sig selv fra for ni år siden, da jeg var her sidst: De hvide 
asketisk bare lokaler med det fine naturlige, indirekte lys, som 
gør det muligt at bedømme vinens farve. Den svale airconditio-
nerede rumtemperatur, der gør det muligt at opretholde en helt 
igennem perfekt serveringstemperatur på 16-18 grader, men 
som man omvendt skal tage sig i agt for, eftersom en forkølelse 
vil sætte én endeligt ud af spillet for resten af ugen. 

Så er der serveringen, simpelthen verdensklasse, alene op-
dækning er state of the art: Underst en tyk stivet, kridhvid stof-
dug, så man kan se vinens farve. Ovenpå en stofserviet til at 
dække skødet og en lille bunke papirsservietter til at aftørre de 
fem store Riedel krystalglas efter tømning. Stille mineralvand er 
en selvfølgelighed, mens grissini’erne, som ligger i en lille bunke 
på bordet, efter min mening er overflødige. Selv om hvedestæn-
gerne helt sikkert er af bedste kvalitet, virker det forvirrende at 
blande vinen med andre smage. 

Spyttespanden er til gengæld uundværlig – spytter man ikke, 
vil man med garanti ende til udpumpning. Et team af unge kvin-
der er dedikeret til at håndtere en glidende, regelmæssig tøm-
ning af spandene og at erstatte dem med nye. En meget vigtig 
funktion eftersom konsekvenserne af overfyldte spyttespande 
er uoverskuelige – hverken lyse hørsæt eller bærbare computere 

Maraton i Barolo

»

Vin. Intens omgang med 350 
nebbiolo-baserede rødvine på 
fem formiddage kan tvinge 
selv den største smager i knæ, 
rapporterer Søren Frank fra 
Nebbiolo Prima i Alba.  



reagerer positivt i kontakt med daggammel barolo-saliva.   
Jeg går straks i gang med det ene glas, som står skænket op til 

mig – hvorefter den store smager prikker mig diskret i siden og 
gør opmærksom på, at sjatten er beregnet til vinering: I Italien 
»vasker« man nærmest rituelt glassene ved at hælde en sjat vin 
fra det ene glas til det andet, indtil alt krystallet har fået færten af 
nebbiolo og er rede til modtage dagens mange opskænkninger.       

VI STARTER MED,  hvad jeg vil kalde let opvarmning på stedet, 
kalibrering af smagsløgene. Roero ligger på den anden side af 
Tannaro-floden, og giver, på grund af bl.a. væsentlig mere sand-
holdig jord, vine, som er lettere, lysere og mere feminine end 
dem fra Barolo, selv om de altså er lavet på den samme drue, 
nebbiolo. 

Vi smager de almindelige roero’er i årgang 2009, der er en ret 
varm årgang med moden frugt og relativt sødmefuld vin, og ri-
serva’erne, som skal lagres et år mere, i 2008. Min konklusion er, 
at jeg næsten bedst kan lide basis roero’erne, som lever op til om-
rådets tradition for letdrikkelige vine med ukompliceret jord-
bærfrugt – også selv om jeg definitivt er mere til 08 end 09. For 
mig prøver roero riserva’erne for hårdt at ligne barolo’er, den ud-
strakte fadlagring kommer til at dække for den i bund og grund 
ret subtile lyse roero frugt.

Da vi efter 30 roero’er går i gang med Barbaresco – Barolos 
lækre lillesøster – er vi efterhånden ved at 
komme ind i et godt fælles tråd: Vi skal smage 
66 vine, det vil sige 20 vine i timen, hvilket er 
det samme som fire flights i timen eller præ-
cis tre minutter til hver vin. Det er helt afgø-
rende, at man holder kadencen og ikke falder 
i staver over den enkelte vin, der er således 
kun tid til at tage en slurk af hver vin, hvilket 
kun kan forsvares, fordi det meste alligevel 
ligger i næsen. 

Men ingen tvivl om, at det giver et andet 
resultat end derhjemme, hvor jeg normalt al-
drig smager mere end otte vine i timen – fak-
tisk har jeg brugt flere timer på fem vine i ar-
bejdet til min kommende bog. Derfor er man 
nødt til at tage resultatet med forbehold. 

Man mærker klart springet over Tannaro 
floden til Barbaresco – Barolo’s lækre lillesø-
ster: Vinene har mere dybde og kompleksitet, 
og de er bedre i stand til at bære fadlagringen 
end roero’erne. Samtidig bliver barbaresco-
smagningen den første lejlighed til for alvor 
at stifte bekendtskab med 2009-årgangen, 
som for barolo’s vedkommende først bliver 
frigivet til næste år.  

Ingen tvivl om, at 09 indskriver sig i ræk-
ken af amerikanske årgange med sødme-
fulde vine, som er lette at drikke og forstå al-
lerede fra en tidlig alder. Umiddelbart på det 
ganske tidlige stadie virker det som om 09 
med sin udprægede jordbærfrugt kommer 
tættere på den relativt lyse og letløbende år-

gang 2000 end ligeledes søde, men mere mørke tætte og sveske-
prægede 2007. For nu at sammenligne med et par andre årgange 
fra det nye årtusind, hvor stort set hveranden årgang har budt på 
»kaner« vin. 

2009 er bestemt ikke nogen dårlig årgang, men personligt 
ville jeg altid foretrække 2004, 2005, 06, 08 eller 10, hvis de skulle 
være at finde på kortet. 

EFTER EN HELIKOPTERTUR  rundt omkring hele Barolo-di-
striktet om eftermiddagen – man undres over, hvor lille områ-
det er set fra luften – spiser vi middag på forskellige restauranter 
med producenterne. Jeg vælger bordet, hvor Luca Currado fra 
Vietti sidder, for så ved jeg da i hvert fald, at jeg får noget god vin 
i glasset. Ved et af sidebordene bemærker jeg en ny figur, som ty-
deligvis underholder hele forsamlingen med, hvad der ligner en 
lang enetale.

Senere går det op for mig, at der er tale om Lorenzo Arlutto, 
den seneste udbryder fra det velkendte kooperativ i Barbaresco 
– Produttori del Barbaresco. Lorenzo studerede egentlig mu-
sik i Milano, da hans far blev syg og døde, og så tog Lorenzo, der 
oprindeligt ville have været pianist, den drastiske beslutning at 
vende tilbage til familiegården i Barbaresco.  

Lidt af en fremmed fugl i dette landskab, tænker jeg, da vi 
senere møder Lorenzo på en bar længere nede af gaden, hvor 

Meyers unge indkøber, Rasmus Amdi, har 
trukket mig og Den Store Smager hen for en 
godnat-øl. Som han hænger ud på pladsen og 
behændigt ruller den ene smøg efter den an-
den i én hånd, er det tydeligt, at Lorenzo end-
nu ikke er helt afvænnet fra bylivet i Milano. 

Jeg fortæller ham, at begge hans vine i 
dagens smagning kom godt ud på mit papir. 
Måske ikke helt i top, men lige under. Jeg kan 
lide hans traditionelle stil, der mangler bare 
lige én tand mere frugt, dybde og koncen-
tration for at komme helt derop, hvor man 
bør være, når man har en stor luns af Rabaja, 
som er en af Barbaresco’s to mest celebre-
rede marker. Men dyr er Ca’ du Rabaja, som 
Lorenzo kalder sin vin, nu heller ikke: Hans 
danske importør, Manden i Den Lille Røde 
Bil, (Christian Philipson) var i stand til at 
sælge den for uhørte 80 kroner flasken – selv 
i Alba ren dumpingpris. Det er ikke en pris, 
som Arlutto er stolt af, men Philipson beta-
ler pengene up front, fortæller han, og så har 
den danske importør endda hentet Lorenzo 
i sin røde Ferrari på Christiania efter et af ita-
lienerens ekskursioner til Fristaden. Det kan 
man da kalde service.  B          

 

Søren Frank var inviteret af Albeisa.   
Cà du Rabaja importeres af 
philipsonwine.com
Vietti importeres af nichevine.dk 

Medlemmer af den italien-
ske sommelier organisation 

forestod den store årlige 
smagning i Alba.

Anbefalinger  

Roero
 H 2009 »Montespinato« Cascina Chicco 

(Vinkrogen.dk)

Barbaresco
 H 2009 Gallina, Ugo Lequio 

(ingen kendt importør) 

 H 2009 Bric Ronchi, A. Rocca 
(adriatvinimport.dk)

 H 2009 Rancaglie, Podere Colla 
(bredning@mail.dk)

 H 2009 Martinenga, Marchesi di 
Greysi (Suenson.dk) 

 H 09 Bernadot, Ceretto 
(vintjeneren.dk)

 H 2009 Serraboella, Fratelli Barale 
(Laudrup.dk) 

 H 2007 Riserva Rora, Produttori del 
Barbaresco (philipsonwine.com)

 H 2007 Riserva Santo Stefano, 
Castello di Neive (winecompany.dk) 
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