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FOKUS:  Bourgogne

Franco Biondi Santi, den 88-årige ejer af Il Greppo, hvor brunello kom til verden, er still going strong. Og han har ikke 

tænkt sig at gøre sine vine moderne. Se artiklen ”Brunellos fyrtårn”. Foto: Ib Sørensen.
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fokUS: Tre store fra Toscana

• Pæne 
præstationer af 
unge sommelierer

• Dansk sejr i Jerez

• Vin og chokolade

• Pop of Pinot

• To gange Ribera 
del Duero

• Paso Robles-glimt

• Glassets 
betydning

• Rødvin snurrer 
bare

• 20 topchampagner

• Portvin skal være 
hvid

• Gensyn med Lazio

• Ny vinbog

• Ung drinks-mester

En hær af sommelierer 
servicerede den store gruppe 
af vinskribenter, som i februar 
tog turen rundt i Toscana for 
at smage Chianti Classico, 
Vino Nobile og Brunello di 
Montalcino. Her en sommelier  
i Montepulciano.  
Foto: Kjell Karlsson/Vinfoto
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En efterårsagtig septemberdag linede en 
perlerække af vinproducenter på Chris 
Wines foranledning op på Grilleriet i Kø-
benhavn for at demonstrere deres kunnen 
for et talstærkt publikum.Ved mere end 20 
borde var der mulighed for at smage vine 
fra alle verdensdele, så det var en udfor-
dring for overblikket.

SOMMELIER snød ikke sig selv for et 
glas blanc de blancs hos Barons de Roth-
schild, hvor direktør Frédéric Mairesse 
som sædvanlig skænkede rundhåndet 
op af sin champagne. Så var bunden lagt.

Bodegas Valdueros bord var ubeman-
det, men både crianza og reserva stod til 
smagning og var som altid flotte eksem-
pler på Ribera del Dueros formåen.

Chilenske Viña Anakenas friske Pinot 
Noir smagt over for sydfranske Badet Clé-
ments Les Jamelles Pinot Noir gav point til 
chileneren, men begge måtte bøje sig for 
den – så at sige – ægte vare: 2010 Santenay 
og 2011 Domaine Aloxe Corton fra Louis 

Latour. Dog kunne Villa Mount Edens 
Pinot Noir Russian River med sin fedme 
og kraftfuldhed sagtens være med i det 
gode selskab. Og new zealandske Seifried 
Nelson Pinot Noir levede helt op til det 
gode ry, som druesorten har i kiwiland.

nye fra italien og Østrig
Italienske Madrevite havde taget tu-
ren fra Arnakke Vinimport til Chris 
Wine og medbragte en frisk hvidvin, 
Il Reminore, på ren trebbiano spoleti-
no, som var ny i sortimentet. Trebbi-
ano findes i adskillige versioner, ofte 
opkaldt efter den lokalitet, hvor den 

gror, så med trebbiano spoletino er vi 
altså i Umbrien.

Madrevites to rødvine, Glanio og Ca-
pofoco, er baseret på sangiovese, merlot 
og en grenache-klone og mangler den 
personlighed, som yderligere fokusering 
på sangiovese vil give vinene. Det kom-
mer nok, for der skal fokuseres yderli-
gere på kvalitet, lød det fra repræsen-
tanten for Chiucchiurlotto-familien, der 
ejer vingården.

Weingut Mayer am Pfarrplatz var også 
ny i Chris Wines sortiment. Paul Kiefer var 
draget fra Wien til København og havde 
bl.a. medbragt en sprød og tør 2012 Ries-
ling ”Alsegg” og den let sødmefulde 2012 
Grüner Veltliner ”Schengenberg” samt en 
meget enkel, rød dagligvin, 2012 Zweigelt. 

Mayers ”Wiener Gemischter Satz” var 
desværre ikke med i København. Den er 
blandet af pinot gris, chardonnay, grüner 
veltliner og traminer fra marken Nussberg, 
som ligger tæt på Wien. J.A.

vin fra alle verdensdele
Gamle kendinge og nye producenter ved Chris Wines årlige smagedag

”New zealandske Seifried 
Nelson Pinot Noir levede 
helt op til det gode ry, som 
druesorten har i kiwiland.

Fra Nussberg, hvorfra der er udsigt over Donau og Wien, kommer Weingut Mayer am Pfarrplatz’ ”Gemischter Satz”. Foto: AWMB/Gerhard Elze.


