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SØREN FRANK, MAD&VIN-SKRIBENT
CHAMPAGNETEST 
Af Søren Frank  
 sof@berlingske.dk

U
troligt som tiden går, og at det nu er 20 år siden, 
vi kunne fejre årtusindeskiftet. Jeg kommer til 
at tænke på det, fordi jeg husker, at jeg havde 
fire flasker Selosse-champagne med til et mid-
dagsselskab nytårsårsaften dengang. Eftersom 
jeg kun gav 200 kr. per flaske, var der ingen grund 
til at fedte med boblerne.

Desværre har resten af verden fået øjnene op 
for Selosse siden, hvilket i den grad er smittet af på prisen. 
Hvis man overhovedet kan få lov til at købe den, koster 
Anselme Selosses standard cuvée Initial i dag et godt styk-
ke over 1.000 kr.

Og åbenbart står det endnu værre til med sønnen Guil-
laumes vine. Ugens testvinder, Largillier, som er signeret 
Guillaume Selosse koster 2.450 kr. Det er jo en markant 
pris selv for champagne, og så er druerne faktisk ikke en-
gang fra Selosses egne marker. De kommer fra vennen 
Jérôme Coessens’ mark i Aube i det sydlige Champagne.

Kvaliteten i Aube, hvor hoveddruen er pinot noir, er 
klart stigende, og vinene herfra er typisk mørkere og me-
re frugtige end dem fra det klassiske Champagne. Som 
Selosse-fan er det således spændende at smage familiens 
take på dette nye terroir: Resultatet er en saftbombe med 
masser af oxidation og endda rancio (som er det franske 
udtryk for den smag, blandt andet cognac opnår, når den 
ældes), en champagne fra en anden planet simpelthen.

Har man ikke lige to og et halvt kilo at fyre af på en fla-
ske bobler til nytår, vil jeg anbefale Christophe Mignons  
2013 Brut Nature, som på sjælden vis er lavet på 100 pro-
cent meunier, som er pinot noir-druens frugtige og små-
rustikke fætter. 2013eren er fantastisk åben lige nu og oser 
af trøfler – så ved du, hvad du skal servere til!

Et godt bud på en billigere og mere mainstream-agtig 
champagne er Piper-Heidsiecks 2012er til 249 kr. Til gen-
gæld kan jeg ikke anbefale Comte de Brismand til bare 99 
kr., med mindre man altså har lyst til at bruge nytårsaften 
på at drikke bobler, som smager af gammelt blomstervand 
tilsat pissoirkugler.

Se flere champagner fra nytårstesten på berlingske.dk

Fra kultchampagne 
til flydende 
pissoirkugler

Largillier,  
Guillaume Selosse
HHHHHH
Wauw! Selosse på steroider, 100 pct. pinot noir fra Aube, lavet af 
Anselmes søn, Guillaume. Et sted mellem rav og rosé i glasset. 
Nektargtig sag med nogen oxidation i form af nødder, rancio og 
et strejf af acetone. Utrolig lang, saftig og koncentreret mund, 
men stadig dejlig tør og frisk. Next level Selosse, champagne fra 
en anden planet, men ej heller for fattigrøve!  

L’Esprit du vin
2.450 kr.

Brut Rosé grand Cru,  
Egly-Ouriet
HHHHHI
Rosa i glasset. Smuk næse med masser af 
blide, fløjlsbetrukne røde bær. Behersket træ. 
En veludviklet tør rosé efter min smag, som 
har tilbragt hele fem år sur lâttes (på bærmen).  

Domaine Brandis
749 kr.

2012 Blanc de Blancs extra brut, Doyard
HHHHHI
Klar blanc de blancs med dejlig dybde i næsen og duft af brød, 
gule stenfrugter, kvæde, let stødte æbler og et strejf af rosin. 
God sprød og tør mund.

Brandis
599 kr.

»Som Selosse-fan er det således 
spændende at smage familiens take 
på dette nye terroir: Resultatet er en 
saftbombe (...) – en champagne fra  
en anden planet simpelthen.
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2012 Vintage,  
Piper-Heidsieck
HHHHII
Dybt gylden i glasset. Fin næse med 
vaniljesyltede, fede, gule stenfrugter, let 
toast og nogen udvikling. God syre og 
udmærket længde og ikke for sød. 
Glimrende køb.  

Meny
249 kr.

Les Parcelles,  
Pierre Paillard
HHHIII
Pinot noir-domineret sag (70 pct.) 
med et let rosa skær i glasset. 
Meget ung fremtoning med tør, 
syrlig og meget let, faktisk 
næsten mager, mund.  

Laudrup
299 kr.

Rendevous  
Blanc de Blancs,  
Selosse-Pajon
HHHIII
Ung og æblet med ret sukret 
næse inklusive gule stenfrug-
ter og citrus. En del sødme i 
munden. Tre og en halv 
stjerne.  

Il Vino
230 kr. v. 6 fl.

Brut reserve, Comte  
de Brismand
HIIIII
Mindre sjov næse med gammelt blom-
stervand og pissoirkugle. Ganske sødlig 
mund med noter af jord.

Lidl
99 kr.

Yuman 16, Marguet
HHHHII
Blanc de blancs 2016, 100 pct. 
chardonnay, ingen dosage. 
Ganske dyb gylden kulør. Vinen 
er pt domineret af vanilleagtigt 
træ, som giver den tykke, fede 
gule stenfrugt en nærmest 
konfektagtig profil. Munden er 
dog saftig, koncentreret og tør. 
Marguet plejer at behage mig 
mere – måske tiden kan rette op 
på denne yngling, som er 
degorgeret maj 2020.    

L’Esprit du vin
395 kr. 

Révolution BdB  
non dosé, Doyard
HHHHII
Klassisk blanc de blancs på 
2013-base: Citrongul i glasset og 
citrus i næse. Pæn, ren og velafba-
lanceret med medium score på alt. 
Knastør mund – uden dosage – 
uden at være mager.

Domaine Brandis
399 kr.

2013 Brut Nature, 
Christophe  
Mignon
HHHHHI
Blanc de noirs lavet på 100 
pct. meunier. Rosa skær i 
glasset. Dejlig åben næse 
med flot udvikling og dybde: 
Rød frugt, trøfler og en smule 
toast. Dejlig tør mund. 
Degorgeret 2017. 

Lieu-dit
440 kr.

Forhandlere: Domainebrandis.dk/Meny.dk/Philipsonwine.
com/Esprit-du-vin.com/Bichel.dk/Lidl.dk/Lieu-dit.dk/

Nichevine.dk/Laudrup.dk/hjhansen-vin.dk/Grapeshop.dk
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Pauline, André 
Robert
★★★III
Meunier-domineret sag med 
5,7 gram dosage. Pæn næse 
med medium dybde. Gule, let 
tørrede stenfrugter. Ganske 
syrlig mund, ikke for sød. Tre 
og en halv stjerne.

Les Terroirs du Vin
245 kr.

2013 Cuvée  
Paradis, Alfred 
Gratien
★★★★II
Her er kandiserede gule 
stenfrugter og en smule 
skimmelsvamp i næsen. 
Munden er sødmefuld med  
jord og kalk i eftersmagen 
Skuffende for Gratien. Tre  
og en halv stjerne. 

Bichel Vine
600 kr.

2014 Les Coulmets, 
Charlemagnet
★★★★II
Klassisk blanc de blancs: Åben 
næse, gule stenfrugter, nødder 
og kalk. Det kalkede går igen i 
munden, som har en vis sødme, 
men dog er væsentligt  
strammere og mere tør end 
Charlemagnes standard cuvée.

Grape shop
450 kr.

»Højrebredsbordeaux med 
tyk solbærfrugt samt 

julekage og chokolade.«

Nature, Pascal 
Mazet
★★★III
Meget mørk. Kan dog 
nemt genkendes som 
højrebredsbordeaux 
med tyk solbærfrugt 
samt julekage og 
chokolade. Voldsomt 
meget træ, nærmest som 
et helt savværk. Mega 
drøj og koncentreret, 
som i den amerikanske 
kritiker Robert Parkers 
dage. 

Niche Vine
335 kr.

2012 Sublime 
Blanc de Blancs, 
Le Mesnilt
★★★III
Citrongul i glasset. Lettere 
harsk og klodset næse med 
rosin og cremet flødekara-
mel. På én gang syrlig og 
sødmefuld. Tre og en halv 
stjerne.  

Philipson Wine
300 kr. v. 12 fl.


