
Vinøs stil

Besserat de Bellefon Cuvée 
des Moines

6

Panelets  
vurdering Pris

298 kr. 235 kr.
Cavalcade Vine
cavalcade.dk

Besserat de Bellefon har sin 
egen stil. Huset tilstræber en 
blødere, mere cremet mousse og 
fremstiller derfor sine champagner 
med lavere tryk end normalt. Det 
mere vinøse udtryk, der ligger et 
sted mellem hvidvin og cham
pagne, skabte stor uenighed i 
panelet og udmøntede sig i vurde
ringer lige fra 175 til 475 kroner. 
Mens nogle af deltagerne savnede 
bobler, var dem med hang til hvid 
Bourgogne helt oppe at ringe.

Brevadt: Meget harmonisk med 
stor koncentration, frugt, syre og 
mineralitet – har det hele!

Mickelborg: Reserveret, forfinet 
duft af citrus og æbler, der fort
sætter i smagen på højt niveau.

sAFtiG sJÆlDEnHED

A. Lété Carte  
d'Or Brut

4

Panelets  
vurdering Pris

329 kr. 220 kr.
ViniPortugal
viniportugal.dk

De fleste champagner er blandet 
af områdets tre druesorter, den 
hvide chardonnay og de to røde, 
pinot noir og pinot meunier. De to 
førstnævnte optræder af og til solo 
i nogle champagner, mens pinot 
meunier næsten kun anvendes 
som blandingsdrue, hvor den bi
drager med en blød og saftig frugt
fylde. Det lille hus, A. Lété, laver 
denne sjældne 100 procent pinot 
meunier, som flere paneldeltagere 
havde blandt deres favoritter.

Svendsen: Klassisk champagne
duft af surdej, meget velsmagende. 
Blandt mine favoritter.

Sørensen: Dejlig harmonisk, 
pinotdomineret madchampagne 
med en god saftig frugt.
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Vinpanelet har smagt en lang række champagner til årets sidste fest. Her 
er deres seks bud på de bedste bobler til pengene.

Tekst: André Devald
Foto: Thomas Dahl

HøJEstE VurDErinG
månEDEns Vin

Panelets  
vurdering Pris

433 kr. 269 kr.
Holte Vinlager
holtevinlager.dk

sJÆlDEnt GODt KøB
Charles Ellner begyndte som 
såkaldt remueur – personen, der 
møjsommeligt drejer 4050.000 
champagneflasker om dagen, til 
bundfaldet efter nogle uger har 
samlet sig i flaskehalsen. Side
løbende opkøbte han vinmarker for 
at etablere sit eget champagnehus, 
der i dag ledes af fjerde generation. 
Familiens Carte d'Or smager af 
mere, end prisen indikerer, og flere 
i panelet mente, at det måtte være 
en kostbar årgangschampagne!

Fleischer: Modne æbler og althea
bolsjer, dybde i smagen med god 
friskhed – meget flot.

Sørensen: Mange små, fine bobler. 
Har lidt alder med lækre, kom
plekse svampetoner

Charles Ellner Carte d'Or 
Brut

3

Panelets  
vurdering Pris

251 kr. 150 kr.
Skjold Burne
skjold-burne.dk

Man får ikke meget champagne 
for 150 kroner. Til de penge kan 
det bedre svare sig at købe en god 
crémant eller cava. ConsulatPalace 
er en undtagelse, og normalprisen 
er da også 60 kroner højere. Ifølge 
panelet kan kvaliteten måle sig 
med dyrere champagner, men selv 
om der er tale om en Brut – altså 
en tør udgave – har den mere frugt
sødme end flertallet. Den vil derfor 
især tiltale dem, der normalt finder 
champagne for spids og syrlig.

Jensen: Let toastet duft, frisk i 
smagen med en fin mousse, af
rundet syre og god længde.

Amdi: Indbydende næse, en vis 
frugtsødme, men dejlig harmonisk 
med lang eftersmag.

BilliG mEn GOD

Consulat-Palace Cuvée 
 Prestige Brut

2

Panelets  
vurdering Pris

253 kr. 170 kr.
Philipson Wine

philipsonwine.com

BrED AppEAl

Drappier Carte  
d'Or Brut

Champagne er aldrig billig, men 
du kan ofte gøre gode køb i den 
sydligste del af området. I Côte des 
Bar, der ligger isoleret fra resten af 
Champagne, tættere på Bourgogne, 
er klimaet varmere, så vinmarkerne 
er især tilplantet med den røde 
pinot noir drue, og vinene har 
typisk mere fylde og frugtsødme. 
Drappier's Carte d'Or, lavet på 80 
procent pinot noir, er et skoleek
sempel på både stilen og det gode 
forhold mellem pris og kvalitet.

Amdi: Krydret, ret sødmefyldt stil, 
men vinens fylde og læskende syre 
indbyder til mad.

Svendsen: Dejlig vinøs cham
pagne med en fyldig, meget pinot
præget smag af modne bær.

5

ultrA KlAssisK

Pol Roger Brut  
Réserve

1

Panelets  
vurdering Pris

341 kr. 275 kr.
Sigurd Müller Vinhandel

smv.dk

Pol Roger, grundlagt i 1849, hører 
til blandt de mest traditionelle af 
de store champagnehuse. Husets 
basischampagne blandes af lige 
dele chardonnay, pinot noir og 
pinot meunier og har en meget let 
genkendelig stil, der balancerer 
mellem det kraftfulde og elegante. 
Normalprisen er 340 kroner, og da 
det er sjældent at finde Pol Roger 
på tilbud, er her en oplagt mulig
hed for at smage en af de mest 
klassiske champagner.

Toastet duft, fine bobler, kraftig, 
men dejlig luftig og fristende at 
drikke meget af.

Brevadt: Citrus, hvide blomster 
og flint, stor koncentration og god 
skarp syre – høj klasse.

vinPanelet

SÅDAN GØR VI 
Vinpanelet blindsmager 
mindst 18 vine. Det er ikke 
tilladt at kommentere 
 vinene under smagningen. 
Hver deltager be dømmer, 
hvad de synes, vinen skal 
koste. Derefter beregner 
vi gennem snittet pr. vin. 
Kun de 5 relativt  bedste 
køb bliver vist her sammen 
med månedens højeste 
vurdering. Månedens vin 
er udvalgt på baggrund af 
prisforhold og en række 
kvalitative faktorer.
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Månedens

Vin

Højeste

Vurdering


