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Rødvin til ﬂæskestegen
HJ Hansen/Vinspecialisten har udpeget 2007
Granite de Grange som årets julevin, og det er
et godt valg. Den meget udtryksfulde, fyrige
rhonevin præsenterer sig med en stærkt udtryksfuld næse, der byder på strejf af sort pe-

Chilensk vin på toppen
ber, blomster og moden frugt. I munden opleves en frisk syre med markant garvesyre, der
gør den vel rustet til at møde såvel en fed ﬂæskesteg som en rap and. Prisen er en hundredekroneseddel hos hjhansen-vin.dk.
OT

Magasinet Wine Spectator har kåret den
chilenske rødvin 2005 Lapostolle Clos
Apalta som nummer ét på årets top-100liste, hvilket gør den til Wine of the Year.
Baggrunden for udnævnelsen er smag-

Roséchampagner på parade
20 prestigechampagner i en
blindsmagning
blev fulgt af 18
retter og et
tilsvarende antal
champagner som
akkompagnement
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D

anmarks ukronede
champagnekonge,
vinhandler Jørgen
Christian Krüff, afholdt i lørdags den årlige begivenhed, hvad genren angår. Det er nu 10. år i træk,
han inviterer til smagning af
champagne på et niveau, der
ligger langt over, hvad man
sædvanligvis oplever.
I år stod de lyserøde champagner på scenen, i alt 20 forskellige med berømte mærker som Krug, Cristal, Dom
Perignon og Pol Roger side
om side med mindre kendte,
men kvalitetsmæssigt jævnbyrdige champagner.
Den slags blindsmagninger er altid spændende, for
deltagerne – som her var førende sommeliers fra ind- og
udland samt vinskribenter –
har stort set ikke en chance
for at bevare overblikket og
gætte, hvilke der er de berømte champagner. De ﬂeste

vil nemlig gerne kunne udpege en Krug eller en Dom
Perignon, hvis de da ikke
hellere vil markere sig ved at
genkende en mere udpræget
kenderchampagne
som
Selosse.

har kastet sig ind i kampen
om kundernes gunst. For
som vi før har berettet her på

siderne, er roséchampagne
blevet umådelig populært i
de senere år.
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Rosé top-20

Afkølet lokale

Resultat af pointafgivelse ved Roséchampagne Top-20:

Smagningen foregik på Hotel Skt. Petri i København,
som havde valgt at køle hele lokalet ned til 15 grader,
så champagnerne ikke skulle blive for varme. Eller også
havde de ikke styr på varmeanlægget. I hvert fald var det
glimrende omstændigheder for champagnen, som vi
smagte over tre timer, hvorfor der var mange af glassene, som stod på bordet lang
tid uden at blive lunkne.
Det stod hurtigt klart, at
roséchampagne er en disciplin, som ikke alle husene
forstår sig på. Det har i mange år været en niche med relativt få spillere, mens der i
dag er ganske mange, som

1. Taittinger, Comtes de Champagne Rosé 2000
2. Perrier-Jouët, Belle Epoque Rosé 2002
3. Pol Roger Rosé 2000
4. Henri Giraud, Code Noir Rosé – Grand Cru Aÿ
5. Clicquot Ponsardin, Rare Vintage Rosé 1985 ED
6. Dom Ruinart Rosé 1996
7. Krug Rosé
8. Moët & Chandon, Vintage Rosé 2003
9. Clicquot Ponsardin, Rare Vintage Rosé 1985 LD
10. Billecart-Salmon, Elizabeth Salmon Rosé 1998
11. Roederer, Cristal Rosé 2000
12. Selosse, Grand Cru Rosé
13. Vilmart, Grand Cellier Rubis Rosé 2002
14. Clicquot Ponsardin, La Grande Dame Rosé 1998
15. Moët & Chandon, Dom Perignon Rosé 1998
16. Philipponnat, Clos des Goisses Rosé 2000
17. Marguet, Grand Cru Rosé
18. De Sousa, Cuvée des Caudalies Rosé
19. Fleury, Fleur de l’Europe Rosé 1999
20. Jacquesson, Dizy Terres Rouges Rosé 2003

Men selv om her var tale om
en overvægt af prestigefulde
huse, så var det langtfra alle champagnerne, der kunne
leve op til sådan et omdømme. Imidlertid var der så tilpas mange pletskud, at den
overordnede oplevelse bestemt var glædelig.
Blandt mine favoritter
var først og fremmest 2000
Comtes de Champagne Rosé
fra Taittinger. Den havde en
berusende duft med strejf
af hindbær i en inciterende
sødme parret med en stram
syre og fylde. I munden optrådte den med stor fyldighed, og den ﬁnt balancerede
sødme og syre gik igen her.
Lige efter denne havde
jeg 1985 Rare Vintage Rosé
fra Veuve Cliquot, altså huset,
der laver Den Gule Enke, husets billigste standardchampagne. Denne er ofte undervurderet, mens Cliquots
prestigechampagner
nyder stor respekt. At netop
Cliquot kommer ud som en
af de bedste roséchampag-
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ning af et svimlende antal vine, foretaget af en lang række
af magasinets eksperter. I alt 19.500 – nitten tusinde fem
hundrede – vine har været gennem maskineriet for at ﬁnde
Wine of the Year, som altså blev Clos Apalta, der koster 700
kr. hos Philipson Wine.
OT

Julevine
til

julepriser
bomaerke.dk

I smagningen deltog
bl.a. regerende nordiske
sommeliermester Thilde
Jo Mårbjerg (t.h.), ved
siden af hende er topkokken Søren Ledet og
sommelier Anne Prip
fra restaurant Geranium.
Til venstre herfor Jørgen
Krüff, som ved sin højre
side har en række
champagneproducenter.

89p/
Wine Spectator

109

95

Kom og smag
vinene
i en af vores
butikker

spar 30,-

89p/
Wine Spectator

149

95

spar 50,-

The Custodian Grenache
2006 McLaren Vale, d’Arenberg

Australsk topvin der kan måle sig med meget stor
Châteauneuf-du-Pape. Grenache druerne kommer fra
100 år gamle vinstokke uden kunstvanding og lavt
høstudbytte. Kraftfuld vin, der kan nydes nu og de
næste 6-8 år. Normalpris kr. 139,95

2004 Barolo La Mora
Italien

Vi har tilbage i 2005 reserveret et meget stort parti
Barolo i den fænomenale årgang 2004 fra det gode
hus TerredaVino. Vinen er ganske enkelt fremragende, og udmærker sig ved at være en helt karakteristisk kraftfuld bærpræget Barolo til under 200 kr. meget holdbar og vil holde sig på toppen i 15 år frem.
Normalpris kr. 199,95

ner, er ikke nogen tilfældighed. Huset anses nemlig for
at være det, som opfandt
begrebet roséchampagne,
hvilket skete for et par hundrede år siden.
Sine 23 år til trods fremstod 1985 Rare Vintage Rosé i en ﬁn og stram form
med forbløffende livskraftig syre samt med en ﬁn
kompleksitet i smagen, som
havde tydelig adresse til
de pinot noir-druer, den er
lavet på. I øvrigt dyrket på
17 forskellige grand cru- og
premier cru-marker.

Damen skuffede
Ikke desto mindre var der
imidlertid tale om en skuffelse med hensyn til husets 1998 La Grande Dame
Rosé, en ellers pålidelig
champagne. Hvilket viser,
at man altid skal være forberedt på ﬂaskevariation,
lige meget hvilken vin eller
hvilket hus der er tale om.
Sidst, men ikke mindst,

vil jeg nævne champagne
nummer tre på listen over
mine favoritter. Det var
2002 Belle Epoque Rosé fra
Perrier Jouet, som fremstod
med en elegant bouquet –
der bød på bl.a. skovjordbær og kandiserede æbler
samt en fortryllende saftig
smag med en delikat bund
af brioche.
Brioche blev der i øvrigt
også serveret efter smagningen, hvor en række
gæstekokke fra den hjemlige gastronomiske elite trakterede de 80 gæster med 18
højgastronomiske retter,
hvortil der skænkedes 18
forskellige prestigechampagner af højeste karat.
Det var en dag og aften,
hvor gæsterne ofte sås med
salige smil om munden. For
nu at skrive to fremmede
ordsprog sammen, kunne
man sige: »La vie en rose
goes on.«
ole.troelso@borsen.dk

FIRMAJULEGAVER
Skal du bruge julegaver til medarbejdere, kunder
og forretningsforbindelser? Rekvirér vort flotte
julegavekatalog med vin, delikatesser, chokolade
og varige gaver samt vort 32 siders julevinmagasin fyldt med spændende vine. Husk at bestille
gaverne i god tid og at beløbsgrænsen for gaver er sat
op til kr. 700,- Kontakt vor erhvervsafdeling på
43 46 99 00 eller erhverv@eriksorensenvin.dk
Tilbudene gælder til og med 31.12.2008

Bestil og se alle vores andre spændende vine på

eriksorensenvin.dk
Vi leverer vin og
vingaver over hele
Danmark

Hillerød

Hellerup

City

Erhverv / HoReCa

Erik Sørensen Vin
Slangerupgade 44
3400 Hillerød
48 26 82 00
hillerod@eriksorensenvin.dk

Erik Sørensen Vin
Bernstorffsvej 121
2900 Hellerup
39 62 61 67
hellerup@eriksorensenvin.dk

Erik Sørensen Vin
St. Kongensgade 124-126
1264 København K
33 32 22 03
city@eriksorensenvin.dk

Erik Sørensen Vin
Fredensborg Kongevej 57
2980 Kokkedal
43 46 99 00
erhverv@eriksorensenvin.dk

