
Incl. moms • EftErår 2013 • nr. 4 • 11. årgang • gældEndE tIl 30. novEmbEr 2013

BORDEAUX-KUP
Bedste

Onde tunger kalder ofte Castillon-området 
for “fattigmands Saint-Émilion”. Det er nem-
lig her, man kan få den efterstræbte Saint-
Émilion-kvalitet til en ganske anden pris. 
Dette sammenholdt med, at Jean-Pierre  
Janoueix gennem årene har toptrimmet og 
perfektioneret vinene fra Château la Gas-
parde, gør, at vi kan præsentere disse to 
vine på næsten Grand Cru niveau til en pris, 
der er ganske uden sammenligning.

2010 Château la Gasparde 
AOP Côtes de CAstillOn 
JeAn Pierre JAnOueix

Varenr. 1049850910

pr. fl. 90,-  pr. fl. 75,- v/ 6 fl.

2009 Château la Gasparde 
prestiGe    
AOP Côtes de CAstillOn 
JeAn Pierre JAnOueix
Ved en stor blindsmagning af Bordeaux årgang 2008 
smagte et panel af både professionelle og amatører 
de 596 vigtigste Bordeaux-vine blindt tre gange. 
Resultatet, publiceret i bogen ”Le Grand Classement 
des Vins de Bordeaux, Vintage 2008” viser, at  
La Gasparde fik en flot sjetteplads – hele 12 pladser 
foran Petrus og samme score som Lafite!

Varenr. 1049860909

pr. fl. 150,-  pr. fl. 125,- v/ 6 fl.

•
75,-

spar 15,- pr. fl.

V/køb af 6 fl.
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

Pr. fl. 125,-
spar 25,- pr. fl.

V/køb af 6 fl.
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

Pr. fl.
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Château de Cayx
– en sikker inVestering, OPHøJet til drAgePis…

Ved et vinarrangement i juni i år smagte størstedelen af den danske skare af vinskribenter sig igen-
nem adskillige årgange af Château de Cayx – en såkaldt vertikalsmagning med årgange fra 1989 
og frem til og med 2011. Og resultatet og kommentarerne var ikke overraskende både særdeles 
positive og meget entydige. Slottets vine har gennemgået en enorm udvikling fra den almindelige, 
relativt stramme, lidt kradsbørstige Cahors-stil til at være rene benchmarks for området – ikke 
mindst på grund af slottets nye winemaker, alexandre Gélis, der har sat sit meget markante finger-
aftryk fra årgang 2009.
Prins henrik, der selv kommenterede smagningen på en både fængslende og humoristisk måde, 
fortalte en anekdote om en af sine første ture i vinmæssigt henseende til Kina: da han her skulle 
fortælle om sin vin, indledte han med at sige, at den af flere i danmark blev kaldt for Rævepis. 
Kineserne klappede i hænderne og lo begejstret – det var jo noget af en anerkendelse, mente de. 
det var først senere, at Prinsgemalen fandt ud af, at kineserne troede, at ræven var et storslået, hvis 
ikke helligt dyr i danmark – i stil med deres egen opfattelse af den kinesiske drage. den kobling var 
Prinsgemalen ikke sen til at udnytte, og derfor blev Château de Cayx lanceret som dragepis i Kina. 
et større kvalitetstegn kunne man simpelthen ikke opnå.
hvordan det siden er gået i Østen, er for Château de Cayx et rigtigt eventyr. det er ikke uden grund, 
at vi på det seneste her i danmark har haft meget fokus på slottet under overskriften ”det er nu, 
du skal begynde at samle”. Kinesernes sans for luksus er nemlig blevet en gevinst for Château de 
Cayx – de er  vilde med Prinsgemalens vin. den almindelige Château de Cayx sælges til ca. 800 kr. 
flasken til sammenligning med vores 150 kr. i danmark. Og på en velgørenhedsauktion i Beijing, der 
blev afholdt til fordel for en organisation, der arbejder for handicappede børn, blev en Cayx magnum 
(1,5 ltr.) solgt for – hold jer lige fast - én million yuan, svarende til cirka 800.000 kroner.
Med denne prisudvikling in mente sammenholdt med vinskribenternes uforbeholdne begejstring 
over kvalitetsudviklingen, er der kun én ting at sige: det er nu, du skal begynde at samle. 

men husk: Vi får altså kun 24.000 flasker om året. Resten går til udlandet, der lægger massivt pres 
på slottet for at få deres allokationer sat op…
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krisen kradser stadig i grækenland, men intet er så skidt, at det 
ikke er godt for noget. lazaridi, vores græske producent, vil gerne 
skubbe gang i salget igen og er derfor kommet med et nyt, fan-
tastisk tilbud, der også denne gang gør, at vi kan sælge Oenodea 
til en latterlig lav pris, kvaliteten taget i betragtning! 
druerne er Cabernet sauvignon, syrah og Agiorgitiko. Vinifice-
ringen er overvåget af michel rolland, en af verdens dygtigste 
smagere. intet er sparet. Vineriet er topmoderne, ønologerne unge 
dygtige løver, hygiejnen i top, og vinmarkerne har en god alder.
Helt eminent til det gode danske efterårskøkken med de vel-
smagende vildtretter og gode, kraftige saucer.
så intet er så skidt, at det ikke er godt for noget!

Husker du Oenodea? Den græske rødvin, der 
ryddede stort set alle vinforsiderne for et par 
år siden...

2009 OenOdea red            
Græsk Makedonien
doMaine Constantin Lazaridi

Varenr. 1061070909

pr. fl. 115,-  pr. fl. 90,- v/ 6 fl.

Årets Jagtvin   2013

90,-

Årets
Jagtvin
V/køb af 6 fl.

Pr. fl.

spar 25,- pr. fl. v/6 fl.
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(Viura/ Chardonnay)

★★★★ 4 stJerner i berlingske: 
”ung og frisk, men med lidt mejeri  
og fedme på.”

Varenr. 1053510911   pr. fl. 50,-

(Malbec) 

★★★★ 4 stOre stJerner  
i berlingske: ”Varm og solmoden  
i både duft og smag.”

Varenr. 1053500911/12   pr. fl. 50,-

(Syrah)

★★★★★ 5 stJerner i informa-
tion: ”Varm og blød smag. en flaske 
spansk solskin, der klart illustrerer,  
hvor langt det moderne spanien er 
kommet.”

★★★★ 4 stJerner i berlingske: 
”åben, let krydret, blød vin.  
meget tilgængelig ”frikadelleskubber”.”

Varenr. 1053430911/12   pr. fl. 50,-

GODE VINE 
– der ikke  PUnkterer BUdGettet. . .

frit ValG
kun 50,- pr. flaske •2011/12 infinitus hVid OG rød

tierra de CastiLLa, sPanien, CoseCheros Y Criadores

Populær vinserie i den nutidige spanske stil med fokus på god, sund frugt. 
Vælg mellem den sprøde, frugtrige hvide Viognier/Chardonnay, eller en af de 
to spændende røde – den elegante, stilrene malbec og den mere viltre, char-
merende syrah.

100,-

2010 pOderi del bellO OVile  iGt tosCana, sereGo aLiGhieri           
ren og præcis smag med flot balance mellem den fede frugt og de modne tanniner,  
der munder ud i en lang, harmonisk eftersmag. 

Varenr. 1864020910   pr. fl. 100,-

INFORMATION
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2012 Villa di Mare CatarattO/ 
ChardOnnay
iGt, siCiLien                 

★★★★ 4 stJerner i ekstra 
bladet: ”fra sicilien på den lokale 
Cataratto drue samt Chardonnay.  
en parfumeret duft og i smagen citrus, 
melon, æbler og blomster.”

★★★★★ 5 stJerner i  
berlingske: ”et overflødighedshorn af 
ananas, citrus og græs. Blød og relativ 
fyldig i munden, men samtidig frisk  
i syren. rigtig fornuftig vin til prisen.”

Varenr. 1033340912

2011/12 Villa di Mare 
neGrOaMarO
iGt, saLento   

★★★★ 4 stJerner i berlingske:  
”Varm, krydret, rustik stil”

Varenr. 1033350911/12

          
2011/12 Villa di Mare rOsatO
iGt, saLento             

★★★★ 4 stJerner i berlingske: 
”Blød og rund rosé med røde bærtoner – 
primært jordbær. ganske velsmagende.”

Varenr. 1033690911/12

pr. fl. 55,-  6 fl. for 250,-

2009 tOrres Gran COrOnas
ao Penedès, MiGUeL torres           

★★★★★  5 stJerner  
– uGens testVinder – i berlingske: 
”den spanske tyr torres slår til igen. gennem  
de senere år har torres tilmed kastet sig ind  
i kampen for bæredygtig vinproduktion,  
og af tiltag kan nævnes genanvendelse af 
drue kvas, bygning af vinerier, der udleder 
mindre CO

2
, beskyttelse af store skov-

områder, investering i vindmølleparker 
med mere.
torres er således ude med den helt store 
pensel, men hvorom alting er, så har de 
altid holdt fanen højt i deres oprindelige 
vine. i ugens testvinder finder vi en gang  
raffineret tyreblod, der har alt, hvad man  
kan forvente af en vin til knap 80 kroner.  
Bravo! meget slikken, blød og rig vin med  
et lækkert svedsket præg, men samtidig  
uhyre elegant med god druemodenhed  
og struktur.”

Varenr. 1054370909

pr. fl. 125,-  pr. fl. 80,- v/ 6 fl.

80,-
spar 45,- pr. fl.

V/køb af 6 fl.
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

Pr. fl.

250,-
spar 80,- i alt

køb 6 fl. fOr
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

frit 
vAlg

ValdeCaz teMpranillO  dO tOrO, BOdegAs mOnte lA reinA

★★★★★
4 ½ stJerner af søren frank i berlingske:
”generisk spansk vin, men til gengæld med  
udmærket, åben krydret næse med bl.a. lakrids.”

Varenr. 10125609   pr. fl. 50,- 50,-

Villa di Mare  –  et sikkert hit!
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n  af LaRS BO henRiKSen

for 30 år siden dukkede der i specialvinhand-
len pludselig vin op fra Syditalien under navnet 
Salice Salentino. Stilen var banebrydende, og 
prisen i forhold til smagen ufattelig lav, hvilket 
gjorde vinen ekstra populær både hos forhand-
lere og kunder. Krigen mellem specialhandlen 
og supermarkederne var på sit højeste, og her 
var et kort, der ikke lige i en fart kunne gøres 
efter af de forskellige supermarkedskæder. Stilen 
var i den tørrede, overmodne og let brændte stil, 
og det var denne, der lagde grunden til nutidens 
store succes for bl.a. Ripasso og amarone vi-
nene. Supermarkederne fulgte dog snart efter, 
og danmarks vildeste netvinhandler malkede en 

ko under navnet a Mano, så folk efterhånden var 
fyldt godt op af de varme vine. 
under hele turbulensen var Luigi Rubino stadig 
under uddannelse, men han havde en idé og en 
vision med det vinhus, hans familie siden firserne 
stille og roligt havde bygget op i et ekstremt højt 
kvalitetsniveau. uddannelsen blev færdiggjort, og 
i slutningen af halvfemserne gik Luigi Rubino i 
gang med sit projekt. i 2000 stod et topmoderne 
vineri klar med tilhørende 500 ha jord i den bedst 
beliggende del i det nordlige (læs: høje) Salento. 
i første omgang med den dengang allesteds 
nærværende Cottarella som konsulent i forbin-
delse med vinificeringen – men idéen om de højt 

placerede marker og de lokale druer var Luigis 
egen. På kort tid blev tenute Rubino ”opdaget”. 
Vinene er alle i særklase vellavede, men respon-
sen herhjemme er desværre generelt at ”det kan 
man ikke få for en negroamaro…” 
Og indrømmet – det er ikke altid lige nemt at 
sælge tenute Rubinos vine, men vi kæmper fort-
sat indædt. for med vores mere end 180 års er-
faring ved vi, at kvalitet vinder på den lange bane. 
Stilen er viril med lilla toner og masser af frisk 
frugt. Stadig med Syditaliens varme og vildskab 
i behold. Som grillvine holder de max, men også 
til det mere klassiske italienske køkken er de  
”a match made in heaven”.

2011 MarMOrelle 
bianCO
fyldig og elegant  
– lader ikke de kendte 
internationale Chardon-
nay-vine noget tilbage.

pr. fl. 95,-
Varenr. 1630550911

2010 MarMOrelle 
rOssO
mørk, bærkrydret og 
meget intens med flot 
balance mellem sødme 
og syre.

pr. fl. 95,-
Varenr. 1630560910

2008/09 saturninO 
rOsatO
dynamisk, livlig og  
frugt rig rosé med den 
mørke negroamaro-
drues fine rustikke 
struktur.

pr. fl. 95,-
Varenr. 1630590908/09

2008/10 VerMentinO 
bianCO 
flot, afbalanceret hvidvin 
med toner af blomster, 
grapefrugt, grønne æbler, 
mandler, hvidt peber 
og flint. 

pr. fl. 115,-
Varenr. 1630600908/10

2010 ViselliO
17/20 pOints af henrik 
Oldenburg i Oldenburgs 
Vinguide: ”sigter mod  
vellykket Priorat – og er 
tæt på at ramme. spæn-
dende potent madvin, der 
er med til at sætte ny kurs 
for Puglias røde vine.”

pr. fl. 195,-
Varenr. 1630570910

2007 JaddiCO
en af husets absolutte 
topvine – varme krydde-
rier, tætpakket frugt og 
modne tanniner i ultraflot 
balance mellem syre  
og sødme.

pr. fl. 155,-
Varenr. 1630580907

95,- 95,- 95,- 115,- 195,- 155,-
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2012 priVate  
release ChardOnnay
klassisk Chardonnay i 
charmerende stil og med 
suverænt pris/kvalitets-
forhold. druerne kommer 
fra forskellige af husets 
marker i south Australia. 
udvalgte parceller har 
lagret i 5 måneder på 2. 
og 3. års egefade, og ca. 
75% af vinene står på 
bundfaldet i en kortere 
periode for at give fylde, 
krop og struktur.

Varenr. 1047000912
pr. fl. 85,-
pr. fl. 65,- v/ 6 fl.

2012 priVate 
release shiraz/ 
Cabernet
klassisk australsk blend 
med 70% shiraz og 30% 
Cabernet sauvignon. 
Produceres og lagres 
primært på rustfrie 
ståltanke for at give så 
meget frugt og friskhed i 
den færdige vin. udvalgte 
parceller lagres i kortere 
tid på fransk og ameri-
kansk eg for at tilføre 
dybde og fylde til vinen.

Varenr. 1047010912
pr. fl. 85,-
pr. fl. 65,- v/ 6 fl.

2012 kOOnunGa hill 
ChardOnnay
Behagelig Chardonnay i 
karakteristisk og delikat 
frugtpræget stil. god 
intensitet og længde med 
en diskret tone af egetræ 
i eftersmagen efter ca. 8 
måneders delvis lagring 
på fransk eg. kom på 
markedet i 1993 for at 
supplere den meget eft-
erspurgte røde pendant 
og er én af Australiens 
bedste ”value-for-money” 
hvidvine.

pr. fl. 75,-
Varenr. 1047120912

2011 kOOnunGa hill 
shiraz/ 
Cabernet sauViGnOn
multiregionale druer fra 
udvalgte vinmarker i south 
Australia. elegant stil med 
fuldmoden, ind bydende 
Cabernet til at give frugt 
og saftighed og shiraz til 
at give krop, fyldig smag 
og dyb farve. Har et diskret 
fadpræg fra ca. 12 måne-
ders lagring på en blanding 
af franske og amerikanske 
hogshead fade.

pr. fl. 75,-
Varenr. 1047660911

n  af B iRGitte hOLMeR PeteRSen

65,-
spar 20,- pr. fl.

V/køb af 6 fl.
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

Pr. fl.

se hele VOres  
penfOlds sOrtiMent pÅ 

WWW.hJhansen-Vin.dk

HIstOrIEN Om PENfOlDs Er EGENtlIG IkkE éN, mEN tO HIstOrIEr. DEt Er, DEls HIstOrIEN Om  

VINErIEt PENfOlDs, DEr I DaG Er Et af australIENs størstE OG mEst kENDtE VINErIEr,  

DEls HIstOrIEN Om VINEN GraNGE HErmItaGE, DEr rEVOlutIONErEDE allEs syN På australsk VIN.

Penfolds blev grundlagt af Christopher Penfolds 
i 1844, da han – efter at være emigreret til 
australien – opslog sin lægepraksis i adelaide 
i Sydaustralien.
i 1940’erne tog Penfolds’ chief winemaker, 
Max Schubert, på studietur til Bordeaux, hvor 
han blev inspireret til at tage de franske teknik-
ker med sig hjem for at implementere dem hos 
Penfolds.

dette skulle vise sig at lede til skabelsen af 
Grange – den mest præmierede rødvin nogen-
sinde i australsk vinhistorie.
Men man skulle grueligt meget igennem før 
den endelige succes: Vinen blev i første om-
gang latterliggjort af omverden, så ledelsen 
forbød i 1957 Max at fremstille vinen, der blev 
anset for useriøs. der skulle gå hele 10 år efter 
lanceringen, før Grange officielt var tilbage i 

Penfolds’ sortiment og blev anerkendt som det 
mesterværk, det reelt var.
Penfolds er siden vokset betragteligt, og i dag 
fremstiller huset ikke mindre end 1,4 mio. 
kasser vin om året.
Så Penfolds er ikke bare Grange – men den 
flotte kvalitet og autentiske stil følger med, 
uanset hvilke af vinene man ellers vælger i sor-
timentet. 

75,- 75,-
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Der har kun været syv Chief Winemakers gennem 

hele Beringers historie. den sjette i rækken er 

ed Sbragia, som startede hos Beringer i 1976 

som assistent for Myron nightingale. Sammen skabte de to  

Private Reserve-vinene, som hurtigt blev legendariske 

topvine. i 2000 tog Laurie hook over som Chief Winemaker 

efter 24 års samarbejde med ed Sbragia.

Laurie er uddannet på university of California i davis, der 

er berømt for at have uddannet en række af verdens bed-

ste winemakers. efter endt uddannelse i 1984 rejste hun til 

australien for at arbejde seks måneder på et lille winery i 

Melbourne-området. ”Jeg gjorde alt fra beskæring af vin-

stokke, kørsel med traktor og høst af druer til fremstilling og 

aftapning af vin og endda sælge det. Jeg fik en rigtig hands-

on uddannelse. Senere kom jeg til et Sonoma County winery, 

inden jeg startede hos Beringer”.

Laurie hook kom til Beringer i 1986 som ønolog. i 1997 blev 

hun udnævnt til assistant Winemaker hos Winemaster ed 

Sbragia, og i 2000 blev hun forfremmet til Chief Winemaker 

for Beringer Vineyards.

NAPA VALLEY 
          & FOUNDER’S

Classic-serien er én af USA’s bedst sælgende vinserier overho vedet. 
Druerne kommer fra varme, solbeskinnede marker, som er med 
til at give megen saftighed og højt naturligt sukkerindhold. 
Rigtigt charmerende vine med masser af blødhed og frugt, tilsat 
en diskret afrundet garvesyre.

ClassiC  CaLifornien, BerinGer VineYards

ChardOnnay
Har en frisk og 
mineralsk tone  
med et strejf af 
citrus i smagen og 
samtidig lidt hon-
ning og abrikos  
i duften.

pr. fl. 85,-
Varenr. 1047620911

ClassiC  
zinfandel
klassisk Zinfandel-
stil med strejf 
af sort peber og 
solbær.

pr. fl. 85,-
Varenr. 1047630910

Cabernet  
sauViGnOn 
skøn solbærpalet 
med et diskret  
strejf af vanilje  
i eftersma gen.

pr. fl. 85,-
Varenr. 1047610911

zinfandel rOsé
Også kendt som 
White Zinfandel. 
flot rosa farve og 
sødmefuld stil med 
lækre frugtnuancer 
af bl.a. jordbær  
og citrus. 

pr. fl. 85,-
Varenr. 1047640912

lAurie  HOOk

Beringer Vineyards blev grundlagt i 1876 af de to brødre  
Jacob og frederick Beringer...

frit ValG
kun 85,- pr. flaske
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NAPA VALLEY 
          & FOUNDER’S

Chief  WineMaker LaUr ie  hook – introduCerer

2010 fOunder’s 
estate zinfandel
CaLifornien
BerinGer VineYards

lagret på brugte 
franske og amerikanske 
egetræsfade i over otte 
måneder. Har et anstrøg 
af peber og krydderi 
samt en fin garvesyre-
struktur, der flot afba  lan-
cerer den bløde,  
modne frugt. 

pr. fl. 100,-
Varenr. 1047600910

2010/11 fOunder’s 
estate ChardOnnay
CaLifornien
BerinGer VineYards

gæret på rustfrie stål-
tanke for at bevare en 
ren og frisk frugt. en lille 
procentdel af vinen lag-
res på fransk, ungarsk 
og amerikansk eg for at 
tilføje mere dybde  
og fylde.

pr. fl. 100,-
Varenr. 1047280910/11

2011 fOunder’s 
estate Cabernet 
sauViGnOn
CaLifornien
BerinGer VineYards

som Zinfandelen lagret 
på brugte franske og 
amerikanske egetræs-
fade i over otte måneder. 
duft-og smagsnuancer 
af solbær og søde, brune 
krydderier med en 
anelse vanilje.

pr. fl. 100,-
Varenr. 1047590911

2011 napa Valley ChardOnnay
naPa VaLLeY, BerinGer VineYards

Vinmarkerne strækker sig ud over det 
sydlige napa Valley, hvor tågen fra  
san Pablo Bay afkøler området og giver 
mulighed for en længere modningstid. 
duft af citrus kombineret med ferskner, 
pærer og ananas i flere lag. en let fad-
lagring giver fylde og kompleksitet med 
nuancer af krydderi og ristet eg.

anbefalet i Wine advocate: ”impo-
nerer med sin balance og harmoni.”

pr. fl. 275,-
Varenr. 1047300911

2010 napa Valley  
Cabernet sauViGnOn
naPa VaLLeY, BerinGer VineYards

meget præget af den rige terroir i 
Beringers vinmarker. forbløffende 
tilgængelig allerede som ung. 
smagen er præget af modne mørke 
frugter med strejf af cedertræ og  
mørk chokolade. tæt, rig struktur  
og nærmest frodig i munden med  
saftige røde og blå bær.

92 pOints i Wine advocate

pr. fl. 350,-
Varenr. 1047290910

275,- 350,-

Beringer Vineyards blev grundlagt i 1876 af de to brødre  
Jacob og frederick Beringer...

se hele VOres  
berinGer sOrtiMent  

pÅ WWW.hJhansen-Vin.dk

ANBEFALET

92 pOINTs

frit ValG
kun 100,- pr. flaske
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• født 1965

•  Journalist, bl.a. tilknyttet Samvirke,   
euroman og Bo Bedre

•  Siden 2005 chefredaktør for gastro,  
egmont Magasiner

 
Min egen interesse var nærmest en beslutning, 
jeg tog, om at udforske området – for at finde 
noget mere interessant end de tilfældige super-
markedsvine, jeg kendte fra middagsbordet. Og 
jeg kan huske glæden ved tidligt at erfare, at 
man får mere, hvis man vil ofre mere. da jeg så 
som helt ung, 18 år, fik en arv, havde jeg råd til 
at etablere en egentlig vinsamling – i det små 
og selvfølgelig bestående af klassificeret Bor-
deaux. dengang var det enten Bordeaux eller 
Bourgogne, og Bordeaux var lettere at finde ud 
af end Bourgogne…
Min første store oplevelse var smagen af moden 
vin – at smage forskellen mellem moden og ung 
vin. de første store oplevelser hidrørte næsten 
alle som én Bordeaux, og jeg kan især huske 
haut-Brion. Jeg kan ikke huske årgangen, men 
det har såmænd nok været en af de svage 
70’er-årgange. Jeg kan også huske rigtigt 
mange 75’ere, bl.a. Mouton Rothschild. for 30 
år siden blev årgangen besunget vidt og bredt, 
men 1975 blev aldrig den store årgang, den var 
spået til at blive.
det stod ikke skrevet i stjernerne, at vin skulle 
komme til at fylde så meget, da jeg tilbage i 
1996 blev tilknyttet månedsmagasinet euro-
man, men ret hurtigt ”arvede” jeg vinstoffet fra 
Sune Rosforth, der var ved at etablere det lille 
vinfirma, der i dag er Rosforth&Rosforth. i 2005 
blev jeg af euromans udgiver, egmont Magasin-
er, bedt om at udvikle et mad- og vinmagasin, 
og så kom vinstoffet for alvor til at fylde, omend 
det er René Langdahl Jørgensen, der trækker 
det største læs på magasinet, hvad vin angår. 

i de første år på euroman var de mange vin-
rejser, vinstoffet kastede af sig, en meget stor 
øjenåbner. Min første tur gik til Rioja, og jeg 
mindes især en tur i telmo Rodriguez’ Range 
Rover, sammenpresset med en meget lang-
benet Søren Søndergaard, i bagagerummet bag 
bagsædet. Selv om den ene vinkælder typisk 
ligner den anden, så er der noget helt særligt 
ved at stå i det kølige mørke og mærke, at der 
helt bogstaveligt er vin i luften. 
Smag og behag er naturligvis forskellig, men 
jeg finder mangt en såkaldt naturvin direkte 
udrikkelig. der er også millionvis af udrikkelige 
konventionelt fremstillede vine, men de bæres 
ikke på samme måde frem som værende noget 
særligt. Jeg er stor tilhænger af bæredygtighed, 
økologi etc., men fremstillingsmetoden er ikke 
en kvalitet i sig selv, og jeg savner en mindre 
religiøs tilgang til tingene hos de mest dok-
trinære fortalere for naturvin. Og så savner jeg 
basal og banal grundviden hos de ”naturister”, 
der dæmoniserer svovl m.m. og helgenkårer 
selv de mest skæve og bizarre naturvine. Jeg 
har smagt mange fremragende naturvine, men 
jeg har også smagt alt for mange udrikkelige, 
og for mig bliver det ”hippievin” i ordets værste 
forstand, når jeg oplever vine, der simpelthen 
er ringe fremstillet, men ”har alle de rigtige 
meninger”. 
Jeg har det sådan med anmeldelser og ra tings 
af enhver slags, at jeg finder det interessant, 
hvad andre mener, og det er interessant at  
spejle sin egen oplevelse i andres. Og det er 
for alvor interessant at opleve at være lodret 
uenig i andres mening, eksempelvis Parkers. 
det er mere interessant og langt vigtigere, hvad  
man selv mener, end hvad Parker mener. Men 
Par kers indflydelse kommer man ikke udenom 
– og det er ulideligt, at én mand i den grad har 
kunnet påvirke så mange og ikke mindst har 
kunnet påvirke vinpriserne. alt i alt har Par-
ker nok gjort mere skade end gavn, set fra en  
forbrugervinkel.
Mine største vinoplevelser er Lafleur 1947 og 
1950 samt Mouton Rothschild 1945. det er 
vine, jeg har været så heldig at smage mere end 

én gang. det var gigantvine, så komplekse og så 
fulde af liv – og så fuldstændigt uforståeligt, at 
de rent faktisk var så gamle. historiens vinge-
sus er ikke i sig selv interessant, og således  
er den såkaldte Jönköbing-champagne ikke  
nogen stor drikkeoplevelse, men når en gammel, 
moden vin virkelig er levende, så er det stort. 
Jeg har tidligt i mit voksenliv besluttet mig for 
at ville drikke noget ordentligt og har været villig 
til at bruge penge på det, men jeg var oprindelig 
en blanding af at være ensporet og ufokuseret. 
Skulle der virkelig spenderes, var det altid bor-
deaux, og derudover var min vininteresse ret 
spredt. de seneste 10-15 år er jeg blevet langt 
mere fokuseret. Jeg smager i professionelt 
øjemed rigtig meget forskellig vin – alle steder 
fra og i alle prislejer, men når jeg drikker vin 
helt privat og for min fornøjelses skyld, så kom-
mer jeg meget, meget sjældent uden for europa 
– faktisk meget sjældent uden for frankrig og 
italien. Jeg er lige ved at tro, at jeg med årene er 
blevet gladere for hvidvin end for rødvin, og jeg 
sætter champagne over alt andet. Blev jeg tvun-
get til kun at måtte drikke én vintype, ville jeg 
vælge champagne. hvis man ikke helt ved, hvad 
man har lyst til, så har man altid lyst til cham-
pagne, og det er champagne, der fylder mest i 
min ”kælder”, som i øvrigt ikke er en kælder, 
idet den ligger på fjerde sal. 
Jeg planlægger normalt ikke specielt i forhold 
til weekenden – der er for få weekender i ugen 
til kun at sætte alle sejl til dér! Jeg planlægger 
dog gerne mad i weekenden, der rækker til to 
dage, og jeg tænker på at lave en gammeldags 
grydestegt kylling med skilt sauce, persille, nye 
kartofler og agurkesalat. Jeg vil investere i en 
Bresse-kylling – det koster, men når det rækker 
til to dage, så går det. dertil vil jeg drikke rosé-
champagne – noget med tyngde og alder. Jeg 
overvejer dom Pérignon ’96, som tidligere både 
har givet mig en af mine største champagneop-
levelser og en anden gang fremstod ret ordinær. 
under alle omstændigheder skal jeg nok passe 
på med agurkesalaten sammen med vinen. 
Mange ser i øvrigt ned på roséchampagne, dem 
om det – så er der det mere til os andre!

Jesper uhrup

Jeg er jo vokset op i en tid (70’erne), hvor der for alvor kom vin på bordet – Irmas Præstetanker og 

lignende – så jeg forbinder helt naturligt fra barnsben et måltid med vin. Jeg er dog ikke vokset op i  

et hjem, hvor der var vininteresse ud over ”brugerniveau”. 

Mennesket 
bag anmeldelserne

Mennesket 
bag anmeldelserne n  af B iRGitte hOLMeR PeteRSen
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Og er der noget, naturalys er, så er det manden! 
Gérard Bertrand er en stor stærk, men samti-
dig også en blid, følsom og venlig mand, der 
ser verden som en helhed – en legeplads – og 
sig selv som en katalysator for en livsstil, han 
kalder art de Vivre – kunsten at leve (på den 
rigtige måde, forstås!). Og Gérard Bertrands 
livsstil handler ikke bare om at drive den af i 
solen, spise trøfler en masse og drikke vin ad 
libitum, som man godt kunne henledes til at 

tro, når man med danske øjne ser Languedoc-
Roussillon fra et nordisk perspektiv. han går 
meget op i sundhed – spiser mineraler og urter, 
dyrker motion og lever i det hele taget i nuet 
med fokus på balance. Og dette kommer især 
til udtryk i hans biovin-serie naturalys og endnu 
mere i Cigalus. Som en indskudt bemærkning 
kan det her anbefales tvivlere at smage 2011 
Cigalus Rouge, som er den smukkeste biovin, vi 
endnu har smagt. Sart, dyb og intens. naturalys 

er i et helt andet prisleje, men sammen med 
resten af Gérard Bertrands vine er det med til at 
placere vinhuset som det bedste i verden, når 
man holder prisen op mod kvaliteten. 
alle vinene har behersket fadlagring og let  
filtrering, så de fremstår med styrken i frug-
ten og aromaerne. først og fremmest rene og 
kølige vine, som overrasker i forhold til, hvad 
man kunne forvente fra det varme Sydfrankrig.

n  af LaRS BO henRiKSen

2012 naturalys rOsé
iGP PaYs d´oC

indbydende og dejlig ukom-
pliceret, frugtrig duft og  
smag af lyse bær. 

pr. fl. 90,-
Varenr. 1726070912  

2012 naturalys  
ChardOnnay
iGP PaYs d´oC

frisk, behageligt tør med 
eksotisk frugt som fersken og 
abrikos tilsat vanilje og smør-
toner fra den lette fadlagring.

pr. fl. 90,-
Varenr. 1726090912

2011 naturalys shiraz
iGP PaYs d´oC

fyldig og frugtig med moden 
garvesyre og dejlig lang 
eftersmag.

pr. fl. 90,-
Varenr. 1726160911

aoP LiMoUx

lavet på méthode traditio-
nelle – den originale cham-
pagnemetode. lækker sprød 
og frisk med nuancer af æbler 
og blomster, tilsat meget lette 
toner af tørrede frugter. 

Varenr. 1726190909/10  

terroir er et omdiskuteret emne og bruges og forstås mest som JORd. 

Men begrebet dækker stedet, druen, jorden og Manden. 

Naturalys

160,-frit ValG
kun 90,- pr. flaske

2009/10 naturalys CréMant

pr. fl. 160,-
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nogle mennesker fylder mere end andre. 
Og jeg tror, at der er flere af den slags i vin-
branchen end mange andre steder. Måske 
fordi drømmene her udleves i højere grad end 
andre steder. hvem drømmer ikke om at have 
sin egen vingård og gå i solen og lave stor vin, 
som man kan servere for glade mennesker?
alvaro er en af dem. På en meget behagelig 
måde fylder han det hele. ikke fysisk, men hans 
latinske passion og store viden, smilet, der hele 
tiden glider over ansigtet, og stolt heden over 
det, han laver. Religion fylder en del for ham. 
de fleste smagninger indleder han med kort at 
fortælle om, hvad munke og klostre har betydet 
for al fin vin og mad i europa. fordi munkene og 
præsterne havde tiden til at koncentrere sig om 
at lave det bedste og ikke det billigste. indirekte 
mener alvaro, at Gud har øvet indflydelse på 
udviklingen af ikke bare de fineste vine i verden, 
men også de fineste øl (f.eks. belgiske trappister). 
alvaro var én af de første, der tog Priorat alvor-
ligt. historisk set blev de første vinmarker her 

grundlagt af munkene, fordi ingen andre gad 
dyrke vin på de stejle, klippefyldte skråninger. 
Siden blev området stort set glemt, indtil  
alvaro kom fra Rioja og så et kæmpepotentiale. 
i dag er han manden bag den biodynamiske 
kultvin, L’ermita, Spaniens dyreste vin og netop 
fra Priorat. 
Med succesen fra Priorat i hus koncentrerer 
alvaro sig om at få Rioja tilbage til tidligere  
tiders storhed – ikke mindst af respekt for  
sine egne rødder. druen er Garnacha – af de 
fleste mest kendt fra Châteauneuf-du-Pape  
som Grenache. Vinene har et formidabelt for-
hold mellem pris og kvalitet. Og du finder  
intet af det, som mange ellers afskyr Rioja 
for – nemlig sød, vammel træ med en smag 
af kælder og våd jord. alvaros vine er spræng-
levende med viril frugt i perfekt balance med 
tannin, syre og sødme.
Lige fra Vendimia, der er 100% ren frugt helt 
uden forstyrrende fad, til Montesa Reserva, der 
har en unik balance mellem ny eg og tæt frugt.

n  af LaRS BO henRiKSen

2010/11 petalOs del bierzO  Bierzo                 

GuldMedalJe – trOfÆVinder –  
ved international Wine Challenge 2013

91 pOints - nr. 57 på tOp 100 i 2012 - i  
Winespectator: “Harmonisk og fokuseret, under-
støttet af velintegrerede tanniner og fast syre.”

Varenr. 1045090910/11   pr. fl. 135,-

2011 la VendiMia  rioja           

★★★★★ 5 stJerner på www.finans-
bureauet.dk: ”underfundig vin med perfekt  
kombination af power og elegance.  
rigtig meget vin for pengene.” 

3 ½ Glas i Gastro: ”Alvaro Palacios vil os det  
godt. saftig, men ret fast og mineralsk. et habilt  
glas til prisen - tiden skal arbejde lidt for den.”

90 pOints på Winespectator: “Blød og rund  
smag af solbær og en lang mættende afslutning,  
der fylder hele munden.”

Varenr. 1045190911   pr. fl. 100,-

2009 la MOntesa  rioja

92 pOints i Wine advocate: “Bløde tanniner, 
udtryksfuld rød frugt med et strejf af ristet toast  
og hvid peber. elegant, kælen afslutning.  
en meget anbefalelsesværdig rioja.”

Varenr. 1044980909

pr. fl. 140,-  pr. fl. 100,- v/ 6 fl.

2005 la MOntesa reserVa  rioja                  

★★★★★ 5 stJerner af Malene  
smidt-hertz i ekstra bladet: ”elegant og fyrig  
på samme tid. raffineret, dyb og nuanceret –  
langsom kærlighed på flaske. et eksempel på  
hvad top-vinmageri i spanien kan føre til. Og  
Alvaro puster navne som Vega secilia og Pingus  
lige i nakken, prisen taget i betragtning.” 

Varenr. 1044990905   pr. fl. 230,-

lille mAnd  store vine 

91 pOINTs 91 pOINTs

3 ½ GLAs

92 pOINTs

135,- 100,- 230,-

100,-
spar 40,- pr. fl.

V/køb af 6 fl.
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

     Pr. fl.
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når man taler om vin, er ønsket fra alle stort set altid at fremstille vin 

som noget dybere og mere romantisk, end det i virkeligheden er. sand-

heden er, at årsagen til, at vin i dag hovedsagelig plantes på mager 

jord, er, at man i datiden plantede vinplanterne bagerst i haven, fordi 

det ikke var så vigtigt, om der kom et afgrøde af dem – mere vigtigt 

var det, om kornet eller frugterne lykkedes, så man kunne overleve.

således er nipozanno-marken et af de bedste udtryk for den oprinde-

lige vinstil. nipozanno betyder ”stedet uden vand”. Og markerne, hvor 

vinene dyrkes, er vitterligt knastørre. Planterne må som regel kæmpe 

for at få vand nok og har ofte svært ved at få væske nok til at køre den 

fysiologiske modning. til gengæld bliver vinen, når alt så en sjælden 

gang lykkes, formidabel og ekstrem holdbar. Og det kan man bestemt 

sige om 2009, som mange andre steder var for varm og for våd en 

årgang. 2009 er den bedste nipozanno til dato. Og den kan gemmes 

op til 20 år, hvilket gør den til den billigste kældervin, vi har. køb den 

gerne i magnum!

Vin er også mode, og i nullerne, hvor alt skulle trykkes af, stod mar-

chesi di frescobaldi i et ingenmandsland med deres meget traditio-

nelle vin. deraf opstod tenuta di Castiglioni. en moderne, mørkerød 

og overdådig italiensk vin. 100% fysiologisk moden, ingen grønne 

tanniner og en tilpas portion fad. en vin, der bare hver gang og lige 

fra første glas møder ens forventninger og er en sikker vinder, både 

før man laver maden og til maden. den kræver ikke på samme måde 

overskud og forståelse som nipozanno, fordi den er så supersexet og 

ligetil. som leonardo de frescobaldi udtrykte det, da en venlig mand 

roste vinen og sagde: ”this is a fine wine.” ”no, this is a greAt wine!” 

så enkelt kan det siges…

2009 nipOzzanO riserVa  doCG Chianti rUfina 
90 pOints – sMart buy – i Winespec tator:  
“modne aromaer og noter af skovbund, tørrede frugter, søde krydderier 
og læder, som sammen giver en klar profil” 

90 pOints – fundVin – 4 stJerner i Vinbladet:  
”flotteste vin fra nipozzano, jeg har smagt.”

92 pOints – Vurderet til 208 kr. – på www.debedstevine.dk:  
”flot præcision og herligt velafbalanceret. På samme tid charmerende 
og alligevel ambitiøs.”

90 pOints i Wine advocate:  
”meget nydelig. imponerer med sin vedholdenhed og fine balance.” 

Varenr. 1031830909 Varenr. 1031831109  

pr. fl. 150,-  pr. fl. 125,- v/ 6 fl. Magnum 1,5 ltr. pr. fl. 325,-

2010/11 tenuta di CastiGliOni  iGt tosCana  
★★★★ 4 stJerner – 89 pOints – på www.vinforum.dk:  
”Blød, behagelig og velstruktureret. indbydende og blød vin.”

Varenr. 1045100910/11

pr. fl. 155,-  pr. fl. 125,- v/ 6 fl.

NiPOzz ANO & TENUTA CAsTigliONi

IlD & VaND

91 pOINTs

91 pOINTs  
- BURDE KOsTE 

165 KR.

98 pOINTs

www.vinforum.dk

beMÆrk!
tilbuddet gælder 
kun v/køb af alm. 

flaskestørrelse ikke  
v/køb af Magnum

125,-
spar Op til 30,- pr. fl.

V/køb af 6 fl.
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

frit vAlg
Pr. fl.

efterår 2013 • nr. 4 • 11. årgang 13



2011 le bOrdeaux de 
MaGrez blanC
aoC BordeaUx
Bernard MaGrez                

★★★★ 4 stJerner i 
børsen: ”en herlig ukomplice-
ret, men alligevel dybfølt 
vin. frisk med en behagelig 
civi li seret syre, god frugt og en 
ved varende smag."

Varenr. 1132130911  pr. fl. 95,-

2012 Château pierrail 
blanC 
aoC BordeaUx 

forrygende balance mellem 
sprødhed og konsistens.
Afgjort et af de allerbedste 
hvidvinskøb, man kan gøre  
i Bordeaux i dag.

pr. fl. 90,-

Varenr. 1053950912  

2011/12 Château pierrail 
prestiGe blanC 
aoC BordeaUx

lige lidt mere af det hele… 
kompleks, velafbalanceret og 
saftig med noter af eksotiske 
frugter, tilsat et svagt strejf af 
elegant fad.

pr. fl. 135,-

Varenr. 1053960911/12  

Verdens navle – kendt for sin lange vinhi-

storie og helt fantastiske vine. Området, der 

gennem hele den nyere tids vinhistorie har 

været benchmark for alt, hvad der rører sig 

indenfor vine. gennem tiden har Bordeaux 

haft nogle helt fantasiske opgangsperioder, 

men området har så sandeligt også være 

grueligt meget igennem – meget af det 

selvforskyldt, ikke mindst pga. prisernes 

himmelflugt, i det nye årtusinde.

Vi mærker dog i øjeblikket lidt mildere vinde 

fra området – ikke mindst hvis man koncen-

trerer sig om de sunde, knapt så højt pro-

filerede slotte, som dels har udviklet sig eks-

tremt indenfor diverse produktionsmetoder, 

dels har lyttet til markedet, hvorefter de har 

forstået at udnytte denne viden til at få det 

maksimale udbytte af både de rigtigt gode 

årgange og de lidt mere ”skæve”.

fra hvidt

95,- 90,- 135,-

BØRsEN
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2010/11 le bOrdeaux de MaGrez rOuGe
aoC BordeaUx, Bernard MaGrez                

★★★★★ 5 af 5 stJerner på www.vinavisen.dk: 
”til prisen en fortræffelig Bordeaux-rødvin. lækker 
fylde, men også rygrad og karakter. Herlig vin.” 

★★★★ 4 stJerner i Jyllands posten:  
”en vin, der med sin styrke, race og balance går mod 
konventionerne om, at anonym AOC Bordeaux er 
mindre spændende. Her er der tale om vin med saft, 
kraft og trofast om end modernistisk bordeauxkarak-
ter. Pæn valuta for de 100 kroner og en vin, der 
sagtens kan drikkes allerede i dag og har musklerne 
til at følge med til de fleste stegeretter.”

Varenr. 1132120910/11   pr. fl. 100,-

2010/11 Château pierrail rOuGe 
BordeaUx sUPérieUr

anbefalet – Vurderet til 200 kr – i  
penge & privatøkonomi: ”Over 100 kr. lyder  
måske dyrt for en Bordeaux supérieur, der ikke hører 
blandt områdets mest prestigiøse appellationer.  
men Château Pierrail er heller ikke en almindelig 
Bordeaux supérieur. slottet har gennem årtier  
fremstillet vin efter samme luksusmetoder som langt 
dyrere Bordeaux'er med lavt udbytte og lagring i 
delvist nye egetræsfade.” 

★★★★★ 5 stJerner – uGens bOrdeaux-
hit – i berlingske: ”i min bog har Pierrail altid været 
fremragende til prisen, men i topårgangen 2010 får 
man dobbelt op af, hvad man betaler for. umådelig 
flot og intens bordeaux til prisen.”

GuldMedalJe ved Concours des Vignerons 
indépendants de france 2012 

GuldMedalJe på Concours des Vins de bordeaux 
2012 

Varenr. 1029470910/11   pr. fl. 135,-

2010 Château haut sarpe       
Grand CrU CLassé, saint-éMiLion 
josePh janoUeix

meget kompleks og mineralsk med præcis  
den kvarts-sandagtige bouquet, der har gjort  
saint-emilion så berømt verden over.

Varenr. 1050450910   pr. fl. 325,-

2010 Château le CastelOt  
Grand CrU saint-éMiLion, josePh janoUeix

Blandt den absolutte top blandt saint-Émilions 
grands Crus – ikke mindst i denne forrygende  
topårgang, der er proppet til randen med uimod-
ståelige, intense smagsindtryk, der bare bliver 
hængende i munden!

Varenr. 1050440910

pr. fl. 285,-  pr. fl. 200,- v/ 6 fl.

200,-
spar 85,- pr. fl.

V/køb af 6 fl.
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

     Pr. fl.

til rødt

135,- 325,-100,-

ANBEFALET 
VURDERET TIL KR. 200,-
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125,-
spar 50,- pr. fl.

V/køb af 6 fl.
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

Pr. fl.

2002/2003/2005/2010 
MaGrez tiVOli
aoP, MédoC        

92-94 pOints i Wine advocate: 
“eksplosiv rig og massiv med 
røgede barbecue noter blandet 
med kul, chokolade, brombær  
og solbær. usædvanligt at finde  
den røgede graves-karakter 
 i en vin fra médoc.”

pr. fl. 345,-  pr. fl. 250,- v/ 6 fl.
Varenr. 1010830902/03/05/10

2010 Château fOMbrauGe  
Grand CrU, saint-éMiLion

92 pOints i Wine spectator:  
“Virkelig lækker grafitramme, der 
fastholder kernen af figner, svesker 
og boysenbær, tilsat ganache, 
espresso og tjære i afslutningen.”

91 pOints i Wine advocate:  
“Vidunderlig modenhed med masser 
af chokolade-espressonoter blandet 
med røgelse, mørke kirsebær og sol-
bær. Attraktiv, dyb, rund og generøs.” 

Varenr. 1010980910   pr. fl. 360,-

n  af LaRS BO henRiKSen

Crus EXCEPtIONEllEs

2009 Château pérenne      
CrU BoUrGeois, Côtes de BLaYe

Great GOld Medal på  
Concours Mondial bruxelles

Varenr. 1011000909

pr. fl. 175,-  pr. fl. 125,- v/ 6 fl.

DE UTROligE

360,-
450,-

92-94 pOINTs

91 pOINTs

92 pOINTs

250,-
spar 95,- pr. fl.

V/køb af 6 fl.
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

       Pr. fl.
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2010 Château la tOur Carnet
4. CrU CLassé, haUt-MédoC  

93 pOints i Wine advocate:  
”formodentligt den bedste årgang 
siden 2001. kompleks med attraktiv 
sødme fra tanninen, god syre, klare 
linjer mellem de forskellige elementer 
og en imponerende lang afslutning.”

anbefalet i smag & behag:  
”uden tvivl smagningens bedste vin.”

Varenr. 1131480910   pr. fl. 450,-

2008 la serVitude VOlOntaire
aoP, MédoC                  

92+ pOints af niels lillelund i  
Jyllands posten: ”en smækker merlot 
af den slags, der muligvis deler van-
dene (tænk på sideways!), men jeg vil 
fastholde, at dette er solidt håndværk 
og stadig i høj grad en europæisk vin.”

★★★★★ 5 af 5 stJerner  
på www.vinavisen.dk:  
”stor, afrundet og superlækker rødvin.”

Varenr. 1010990908   pr. fl. 490,-

i den spæde begyndelse undrede det mig altid, 
hvorfor andre vinhuse ikke blot kopierede de teknik-
ker og vinificeringsmetoder fra de bedste slotte som 
latour og lafite og dermed lavede vin i samme høje 
niveau – blot fra andre steder… og på denne måde 
tog hele markedet.
i dag ved jeg hvorfor. det handler ikke om smag. 
det handler om, at de folk, som betaler for topslot-
tene, betaler for at have noget, andre ikke har.
selvom du bruger alle de dyreste vinificeringsme-

toder, holder et lavt udbytte, og hvad du ellers kan 
finde på, hjælper det ikke. det er svært at sælge, 
selv om det er til langt lavere priser.
det kan Bernard magrez skrive under på. er du en 
af dem, som har fokus på smag, er det smarteste, 
du kan gøre, at udnytte denne bizarre situation  
og købe Berrnard magrez’ ”Cuvées exeptionelles”, 
lavet efter ovenstående drøm.
endda til endnu stærkere priser. det er kort og godt 
1. Cru kvalitet til en brøkdel af prisen!

Crus EXCEPtIONEllEs
DE UTROligE

490,-
450,-

93 pOINTs

ANBEFALET

92+ pOINTs

•
luksusflagskibene  

...fra Bernard magrez

2009 Château pape CléMent rOuGe
Grand CrU CLassé, PessaC-LéoGnan
Varenr. 1034440909

1.750,-

Château pape CléMent blanC    
Grand CrU CLassé, PessaC-LéoGnan
Varenr. 10344509

Sælges kun i stærkt begrænsede mængder, 
der udbydes lejlighedsvis
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the Angel's shAre

hOs Os... 
kan du købe  

den OriGinale 
balblair Whisky 

fra filMen!

slottet ligger i Bas Armagnac, det bedste  
område at producere Armagnac i, hvor man  
har i alt 105 hektar vinmarker beplantet med:

•	 47%	Ugni	Blanc	
•	 30%	Baco	22A		
•	 15%	Colombard			
•	 8%		 Folle	Blanc

Château de laubade er den største producent 
af den oprindelige Armagnac-drue, Baco, en 
hybrid af den euforiserende og forbudte noah 
og den noget mere respektable folle Blanche-
drue. denne specielle hybrid er med til at give 
husets armagnac en helt vidunderlig krydret 
og pebret smag.

som de fleste Armagnac-huse destillerer  
laubade kun én gang, hvorefter armagnacen 
lagres	på	400	liters	egetræsfade	fra	Gascogne.	
Al produktion er organisk.
Château de laubade laver en række forskel-
lige blends ud over deres meget værdsatte 
årgangsarmagnacer, som bl.a. er blevet sær-
deles populære til fejring af forskellige års-
markeringer som jubilæer, fødselsdage og 
bryllupsdage.
Husets intemporal nr. 5, som i 2007 blev 
kåret til Verdens Bedste spiritus på druer ved  
World spirits i san francisco, er den mest 
eksklusive. desuden skal nævnes Brut de fut 
(fadstyrke) Vintage 1989, der er special udvalgt 
og tappet til det danske marked.

n  af SØRen BeyeR

DE sTæRKE siDER
– VI stIllEr skarPt På CHÂtEau DE lauBaDE

ARMAgNAC
Armagnac-området ligger i den sydlige 

del af frankrig, cirka 1½ times kørsel syd 

for Bordeaux. 

det er over 700 år siden, at destillering-

ens kunst kom til stedet, bragt dertil af 

maurerne, der havde okkuperet området.

i dag finder man stadig en masse spæn-

dende armagnachuse i området, men 

ingen når op på siden af Château de 

laubade, der også af kendere kaldes for 

Armagnac’ens Château margaux – store 

ord, men huset formår at leve op til sit ry 

og de tilhørende store forventninger fra 

omverdenen.

faktisk er Château de laubade det mest 

vindende Armagnachus ved de store  

nationale og internationale smagekon-

kurrencer. de er de seneste tre år ble-

vet kåret som World Class distillery ved 

World spirits Awards – en bedrift, det er 

svært at gøre efter!

Château de laubade er grundlagt i 1870. siden 1974 har lesgourgues-familien  

drevet slottet – i dag med tredje generation, denis og Arnaud, bag roret...

Vi har den OriGinale Whisky fra balblair... sCan OG lÆs Mere!s
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flOC de GasCOGne 
hVid eller rød

pr. fl. 150,-

(Blanc)
Varenr. 17582009

(Rouge)
Varenr. 17598609

DE sTæRKE siDER
– VI stIllEr skarPt På CHÂtEau DE lauBaDE

ud over armagnac producerer Châ-
teau de laubade også den særdeles 
populære floc de gascogne i både 
rød og hvid. en dejlig frisk drik på 
17% – ideel til desserter med is eller 
chokolade – produceret ved at blande 
tre dele rød eller hvid druevin med én 
del ung Armagnac. 

laubade VintaGe 1989 
brut de fut 49,2% 

specialaftappet til danmark  
– men vi får altså kun 100 flasker!

pr. fl. 995,-

Varenr. 25278909

bas arMaGnaC  
inteMpOrel
hors d'aGe, arMaGnaC   

pr. fl. 450,-

Varenr. 25923809

bas arMaGnaC xO
aoC, arMaGnaC  

pr. fl. 650,-

Varenr. 25077409

frit ValG
kun 150,- pr. flaske

450,-

650,-

995,-
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FLOTTE UDMÆRKELSER  & PRISERfLotte UdMærkeLser  & PRiSeR

2010 tOrres Celeste Crianza  AO, riBerA del duerO, miguel tOrres          
89 pOints af niels lillelund i Jyllandsposten: ”frugten er generøs, men vinen er ikke tung,  
tværtimod lige til at drikke, og her er syre nok til mad. Mainstream, javel, men topprofessionelt udført.”

Varenr. 1054510910       pr. fl. 135,-  pr. fl. 100,- v/ 6 fl.

2011 Côtes-du-rhône  
saint esprit
Côtes-dU-rhône 
deLas freres                

★★★★★ 5 stJerner af rolf 
Madsen på www.vinexpressen.dk:  
”et skoleeksempel på rhône-vin  
fra delas. friske røde bær –  
primært hindbær – og en lille kant 
af lakrids og stødt sort peber.”

Varenr. 1053400911

pr. fl. 90,-  pr. fl. 80,- v/ 6 fl.

2011 VinCent rOChette
aoP Côtes-dU-rhône 
doMaine roChe aUdran

★★★★★ 5 stJerner af rasmus 
holmgaard via dagbladenes bureau: 
”Bred og fyldig dog uden det  
mindste tilløb til at blive tung.”

★★★★ 4 stJerner i Jyllands 
posten: ”delikat og letdrikkelig vin 
med moderat og velkrydret frugt og 
blød struktur og behersket tyngde.”

Varenr. 1637630911   pr. fl. 90,-

2011/12 Côtes-du-rhône 
rOuGe
aoP, doMaine Le CLos  
dU CaiLLoU
anbefalet – Vurderet til  
kr. 158 – i penge & privatøkonomi:  
”en Côtes-du-rhône i luksusklas-
sen, som flere i panelet var villige  
til at betale næsten det dobbelte 
for.” 

Varenr. 1049830911/12   pr. fl. 125,-

90,- 125,-

2011/12 Côtes-du-VentOux
aoP, deLas freres         

★★★★★ 5 af 5 stJerner på www.vinforum.dk  

★★★★★ 5 af 5 stJerner på www.vinavisen.dk 

uGens testVinder på www.aov.dk – alt om Vin

★★★★★ 5 stJerner i berlingske

★★★★★ 5 stJerner – GOdt køb 
– i ekstra bladet

3 kOnGekrOner – Vurderet til 102 kr. 
– på www.debedstevine.dk 

Varenr. 1032410911/12   pr. fl. 80,-  pr. fl. 70,- v/ 6 fl.

100,-
spar 35,- pr. fl.

V/køb af 6 fl.
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

  Pr. fl.

89 pOINTs

www.vinforum.dk

uGens testVinder 
på www.aov.dk

alt om vin

3 KONGEKRONER 

ANBEFALET
VURDERET TIL KR. 158

skan koden og deltag i  
vores store rhône-konkurrence 

hvor du kan vinde:

1 rejse til rhône for 2 personer,
1 ophold på falsled kro for 2 pers.

...eller en flot proptrækker 

læs mere om konkurrencen på: 

www.vindrhone.dk

fo
to

: ©
C.

Gr
ilh

é 
Ca

ira
nn

e

70,-
spar 10,- pr. fl.

V/køb af 6 fl.
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

     Pr. fl. 80,-
spar 10,- pr. fl.

V/køb af 6 fl.
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

     Pr. fl.
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FLOTTE UDMÆRKELSER  & PRISERfLotte UdMærkeLser  & PRiSeR

2009/10 faMiGlia Cabernet
Mendoza, arGentina 
VaLentin BianChi
★★★★★ 5 stJerner af rasmus 
holmgård via dagbladenes bureau: 
”Vinøse smæk for skillingerne. 
lakrids, brownie, solbær – fortættet, 
sødmefuldt og dragende.”

★★★★★ 5 stJerner på  
www.aov.dk: "flot struktur. flot har-
moni. den perfekte vin til en saftig bøf."

Varenr. 1801680909/10   pr. fl. 100,-

2011 tOrbreCk GMs
Barossa VaLLeY, aUstraLien, 
torBreCk Vintners

★★★★★★ 6 af 6 stJerner  
– uGens testVinder – på  
www.finansbureauet.dk:  
”super super lækker vin. en helt 
usædvanlig delikat blanding af fuld-
blods australsk powervin og elegant 
kontinental kølighed, som kun de 
absolut bedste vinmagere formår  
at fremelske.”

★★★★ 4 stJerner i  
www.winelab.dk: ”rhône møder 
Barossa Valley i et lykkeligt  
ægteskab!”

Varenr. 1631930911   pr. fl. 150,-

lustau Old east india sOlera 
sherry
jerez, eMiLio LUstaU s.a.

★★★★★ 5 stJerner – uGens 
testVinder – i berlingske: ”Vane-
dannende mormordrik i særklasse. 
fed, cremet og saftspændt sherry, 
når det er bedst. et brag af en vin.”

96 pOints i Wine advocate: “Herlig 
indsats. Ahornsirup, brunt sukker, 
krydderiæske, rosiner og chokolade.” 

★★★★★ 5 stJerner på  
www.winelab.dk: ”Overdådig, rig 
og fremragende! rund, blid og blød. 
Vinen kæler for dine smagsløg og 
giver en rar varm mundfornemmelse. 
eftersmagen bliver hængende.”

Varenr. 16169809   pr. fl. 170,-

2003 sine nOMine dO PriOrAt, gÉrArd dePArdieu
franskmand eller russer? Én ting er sikkert. den på alle måder store skuespiller ved,  
hvordan man laver topvin og her til en pris, der er helt uovervindelig!

Varenr. 1011150903        pr. fl. 490,-  pr. fl. 200,- v/ 6 fl.

200,-
spar 290,- pr. fl.

V/køb af 6 fl.
Efterårskup

V/køb af 6 fl.

Pr. fl.

100,- 150,- 170,-

96 pOINTs

Under
halv pris!!!
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vinspecialisten er et landsdæk-
kende netværk af selvstændige 
specialvinhandlere, der via et tæt 
samarbejde med h. J. hansen vin, 
nyder godt af stordriftsfordelene 
ved et effektivt kædesamarbej de, 
kombineret med den enkelte bu-
tiks gode, soli de rødder i det lokale  
erhvervs- og forretnings liv. 
i vinspiration sætter vi løbende 
fokus på en række af de over  
50 butikker. 

EN ViNsPECiAlisT NæR Dig 
...I aalBOrG

den 1. september 2002 skrev allan Madsen 
og Sune ditman Pedersen under på papi-
rerne, som gjorde Vinspecialisten aalborg a/S 
i Vingårdsgade til deres. Vinbutikken havde 
eksisteret i mange år, men der skulle nye 
kræfter til.
nu 11 år senere er Vinspecialisten aalborg a/S  
stadig med i den stærke landsdækkende 
kæde, hvor de lidt over 50 butikker drager 
store fordele af fælles indkøb, markedsføring 
og et solidt og integreret kædesamarbejde, 
der effektueres ud i alle danmarks hjørner. 
Butikken har i de forløbne år gennemgået en 
fantastisk forvandling og er blomstret op til at 
være en af landets flotteste og mest attraktive 
specialforretninger. 
i bund og grund er Vinspecialisten aalborg 
a/S først og fremmest baseret på en passion 
for vin – og lysten til at formidle denne samt  
videregive den til kunderne via de mange 
flasker, som hver dag sendes over disken. 
der er i det daglige altid plads til at tale med 

den almindelige vinforbruger over et glas vin  
i butikken, der arrangeres også erhvervsmøder 
enten i butikken eller hos den pågældende 
virksomhed, som er interesseret i at få hånd-
tereret repræsentationsgaver, julegaver eller 
andet på kyndig og professionel måde.
Samtidig er butikken i Vingårdsgade stedet, 
hvor vininteresserede mødes. Både i kælderen 
og på 1. sal er der unikke faciliteter, og her 
arrangeres talrige smagninger – alt fra den 
gratis vinsmagning hver 1. lørdag i måneden 
til ambitiøse gourmetarrangementer, som til-
trækker landets dygtigste kokke til at stå for 
maden. alle arrangementer kan tilrettelægges 
for både privatpersoner, vinklubber og virk-
somheder – f.eks. som kunde- eller perso-
nalearrangementer. 
Både Sune og allan står klar til at tage imod  
jer hos Vinspecialisten aalborg a/S, så tøv 
ikke med at kontakte dem, næste gang du har  
behov for kompetent vejledning indenfor  
vinens verden.

VinspeCialisten aalbOrG a/s
Vingårdsgade 13-15  
9000 aalborg  
tlf.: 98 12 52 90 
aalborg@vinspecialisten.dk
www.vinspecialistenaalborg.dk

ÅbninGstider:
mandag - torsdag 09.00  – 17.30
fredag 09.00  – 19.00
lørdag 09.00  – 15.00

her finder du Os:

butikkens engagerede medarbejdere, allan og sune, bestræber sig på at give kunderne en unik 
oplevelse – hver gang!
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september: Guyot 
Guyot-opbindingen, der blev opfundet i det 18. århundrede, anvendes i 
dag til de fleste af de klassiske druesorter såsom Cabernet Sauvignon, 
Merlot, Riesling og Sauvignon Blanc. Vi skal derfor denne dag smage et 
udvalg af klassiske vine, men også tale kort om, hvorfor flere og flere 
vinbønder i dag vælger at opbinde deres vinstokke, og hvilken effekt 
dette har på slutproduktet.  

Oktober: Jagtvine fra hele Verden
der er nu noget specielt over vildt – både for den, der nedlægger det, og 
for den, der skal nyde en ret tilberedt over temaet. de ofte kraftige retter 
kræver dog sit modspil, og vi præsenterer her vores egne favoritter fra 
hele verden, lige fra Rhône til Chile, fra de klassiske til de oversøiske 
vine. 

november: Cordon
denne opbindingsmetode benyttes hovedsagligt i de mere kølige om-
råder, hvor vinstokkene som oftest er i risikozonen for at få frostskader. 
når man beskærer stokken, efterlader man en relativt stor mængde varigt 
træ tilbage, som lagrer vinstokkens reserver af kulhydrater vinteren over 
og på den måde beskytter mod frosten. Cordon-metoden er mest kendt 
fra Bourgogne, men den anvendes også i andre koldklimaområder – der 
er derfor en rig mulighed for at komme vidt omkring denne dag.

december: Optakt til julen
når julefreden sænker sig, og det er tid at sætte sig ved det veldækkede 
julebord, finder de fleste en helt speciel flaske frem. Vi præsenterer her 
de vine – et udvalg af både søde og røde - vi synes er helt perfekte til 
det danske julebord.

MÅNEDS
sMAgNiNgER

sélection Medlemsservice: 
Mail:  vinklub@hjhansen.dk
telefon:  alle hverdage mellem 10.00 og 14.00 på  63 12 82 77

dine bonuspoints registreres nemt. Man sætter blot kor-
tet i dankort-ter minalen ved både optjening og forbrug af  
bonuspoints – og allerede dagen efter er saldoen opdateret på  
bonuskontoen.

sélection 
BONUsPOiNTs
Ved at køre medlemskortet igennem dankortterminalen i en af de 
mange bonus til knyttede butikker (se oversigten under Vinklub på 
www.hjhansen-vin.dk ) eller ved brug af kortet på vores Partnernet, 
vil vi, hver gang du køber vin hos os, indsætte 5% af din købssum 
som bonuspoints på dit Sélectionkort.
du kan til enhver tid bruge dine optjente bonuspoints som hel eller 
delvis betaling af varekøb i en af vores to h. J. hansen butikker eller  
i en af de bonustilknyttede Vinspe cia listen butikker.

dit Sélection medlemskort er personligt, men gælder for to personer 
i samme husstand.

du kan på www.hjhansen-vin.dk under menupunktet ”Vinklub” 
bl.a. læse mere om:

•  temaer for månedssmagninger.  
find den nærmeste butik og dennes smagetidspunkt.

•  aktuelle smagninger, vinskoler og ikke mindst  
Winemakers dinners.

•  bonussystemet og tilknyttede butikker. 

•  er du endnu ikke medlem, kan du tilmelde dig samme sted!

første weekend i hver måned afholder vi smagninger for 
vores medlemmer i mere end 30 butikker over hele landet.  
du finder nærmeste butik ved at tjekke oversigten over ste der  
og tider under:

Vin klub /Medlemsfordele på:  

www.hjhansen-vin.dk Optjening af...

BEmærk . BEmærk

Selection-medlemskort

Specielt  for
sélection-medlemmer
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tilbudene gælder så længe lager haves, dog senest til 30/11-2013. forbehold for trykfejl, afgiftsstigninger og udsolgte varer. alle priser er pr. fl. og incl. moms.

VÆrd at satse pÅ ...SiGeR de PROfeSSiOneLLe

2010 bin 389  
Cabernet/shiraz
soUth aUstraLia, PenfoLds
97 pOints af tyson steltzer  
i the australian 

92+ pOints i Wine advocate

regional trophy i kategorien  
“australian red blend over  
£15 trophy” på decanter  
World Wine awards

pr. fl. 575,-

Varenr. 1047060910   

2010 kanGarilla GrenaChe
MCLaren VaLe 
CLarendon hiLLs noMinees
91+ pOints i Wineadvocate:  
“røde blommer og knuste 
multebær med underliggende 
middelhavs-krydderier, bark og 
peber. saftige tanniner og  
balanceret syre.” 

★★★★★ 5 stJerner  
– 95 pOints – i smag & behag:  
”magtfuld vin i særklasse.”

pr. fl. 650,-

Varenr. 1032110910   

2010 Côte rôtie  
seiGneur de MauGirOn
deLas freres        

91 pOints i Wine advocate:  
“noter af sorte oliven, garri gue, 
lakrids. skovbund, bacon, hindbær 
og solbær. mere mod en Bour-
gogne-stil end dens tilsvarende 
syrah-baserede artsfæller  
i nordrhône.”

pr. fl. 525,-

Varenr. 1049760910   

2006 deutz brut VintaGe
aoP, ChaMPaGne       

★★★★★★ 6 af 6 stJerner  
af Ole troelsø i børsen:  
”lækker champagne med duft  
af citrus, grønne æbler og kalk.  
i munden cremet, tør og frisk  
med pinot noir-bærkarakter og stor 
mineralitet. deutz har eksisteret 
siden 1838 og hører til de respe-
kterede klassiske huse, som tager 
champagnehåndværker alvorligt.”

pr. fl. 425,-

Varenr. 1860660906   

91 pOINTs

92+ pOINTs

the australian 
tyson steltzer

97 pOint 91+ pOINTs

95 pOint

650,-575,- 525,- 425,-

BØRsEN

hJh Vest: Vestergade 97-101 . 5000 Odense C . tlf.: 63 12 82 00 . fax: 63 12 82 49

hJh øst: Østbanegade 3 . 2100 Kbh. Ø . tlf.: 35 42 43 11 . fax: 35 42 60 10 / dr. tværgade 30 . 1302 Kbh. K . tlf. 33 38 06 01

VinspeCialisten: anviser nærmeste forhandler på tlf.: 63 12 82 00

tjek vores altid opdaterede hjemmeside www.hjhansen-vin.dk

bestil direkte på www.hjhansen-vin.dk, vin@hjhansen.dk
 eller på tlf. 63 12 82 00

hvis du mailer, venligst husk navn, adresse og telefonnr. 

aKtueLLe tilbud... SidSte nyt
fuLdt sOrtiMent

tilmeld dig gratis vores nyhedsbreV om vin direkte til din mailbox

find os på facebook


