VERDENS BEDSTE
PRESSEMEDDELELSE

Institute of Masters of Wine har for første gang uddelt en pris til en vinproducent for fremragende
vindyrkning og vinproduktion, og den første modtager af denne pris er danskeren Peter Sisseck, der
i 1995 etablerede Dominio de Pingus i Spanien og allerede med den første årgang, 1995 Pingus,
placerede sig blandt verdens førende vinproducenter.
At modtage denne pris « Winemakers’ Winemaker Award » som den første, er en usædvanlig
hæder, fordi nomineringerne til prisen er indhentet fra førende vinproducenter og Masters of Wine
fra hele verden.
Danmark er i den usædvanlige situation, at have fostret følgende, aktuelt « Verdens Bedste » inden
for vin, gastronomi og serveringen heraf:
-

Peter Sisseck som den første modtager af Winemakers’ Winemaker Award 2011.

-

René Redzepi & Co. med NOMA og titlen World’s Best Restaurant 2010 & 2011.

-

Rasmus Kofoed (GERANIUM) som vinder af Bocuse d’Or 2011 ~ VM for kokke.

-

Jacob Kocemba som vinder af Coupe International Georges Baptiste 2009 ~ VM for tjenere.

Alle 4 Verdens Bedste danskere er uddannet i Danmark – for Peter Sissecks vedkommende på Den
Kongelige Veterinær og Landbohøjskole på Frederiksberg og for René Redzepi, Rasmus Koefoed
og Jacob Kocembas vedkommende på Hotel & Restaurantskolen i København. Lad os glæde os
over den kendsgerning, at hverken det hjemlige uddannelsesforløb eller « janteloven » har taget
inspirationen, lysten og ambitionerne fra dette 4-kløver, der med deres indsats skænker vort land så
megen hæder i disse år – og god vin i glasset til gastronomiske versioner af vore bedste råvarer.
Det vil være muligt at opleve 4-kløverets talenter i juni måned ved følgende arrangementer, der
desuden vil have deltagelse af Verdens Bedste Riesling-producent, Egon Müller, fra Saar v/ Mosel :
16. juni 2011
Kl. 14 – 16:
Kl. 17 – 19:
Kl. 19 – :
17. juni 2011
Kl. 12 – :
Kl. 19 –

:

Tysk-Dansk Handelskammer ~ Reception med Egon Müller og Peter Sisseck.
Smagning på Restaurant Geranium af vine fra Egon Müller og Peter Sisseck.
Middag v/ Rasmus Kofoed & Co. på Restaurant Geranium.
Smagning af vine fra Egon Müller & Peter Sisseck
og frokost v/ Thomas Herman & Co. på Nimb ¤ Tivoli.
Middag v/ René Redzepi & Co. på Restaurant Noma.

Master of Wine (MW) er en uddannelse for sommelierer, vinbranchen og andre vininteresserede,
som der hidtil kun er én enkelt dansker, der har gennemgået og bestået, Arne Ronold (MW 1993),
der siden 1980-erne har været bosat i Norge og siden 1986 været medudgiver og redaktør af
tidsskriftet Vinforum og www.vinforum.no .
Det er kun ganske få danskere, der har været eller aktuelt er i færd med at gennemgå uddannelsen til
Master of Wine. Der er p.t. i alt 288 Masters of Wine internationalt.
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Peter Sisseck ejer, er ansvarlig for eller konsulent for følgende vingårde:
Distrikt / Vingård

Første årgang

Vine

Ribera del Duero
-

Dominio de Pingus

1995 / 1996
2007

Pingus + Flor de Pingus
Ψ PSI

-

Quinta Sardonia

2002 / 2005

Quinta Sardonia + Q2 Sardonia

-

Hacienda del Monasterio

1990

Hacienda del Monasterio
Crianza + Reserva + Reserva Especial

Catalunya ~ Costa Brava
-

Mas Gil

1999

Clos d’Agon (hvid + rød)

2010

Château Rocheyron

Saint-Emilion ~ Bordeaux
-

Château Rocheyron

Peter Sisseck har som den eneste vinproducent i verden opnået en gennemsnitlig rating på 99 af 100
mulige point for samme vin – PINGUS – gennem 7 på hinanden følgende årgange 2003-2009 hos
verdens mest indflydelsesrige vinskribent, Robert Parker, The Wine Advocate.

./.

Press Release of 6th April 2011 by The Institute of Masters of Wine.
www.mastersofwine.org

./.

Foto link: http://gallery.me.com/dominiodepingus/100203

For yderligere oplysninger – kontakt venligst:
Jørgen Christian Krüff på +45 51 21 55 50 eller på jck@esprit-du-vin.com .
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