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F r i s k e
h v i d v i n e
t i l  t e r r a s s e n
Den perfekte terrassevin skal være let,  
frisk og god til prisen. panelet fandt flere gode 
bud, men særlig en flaske fra det sydvestlige 
Frankrig indfrier til fulde kravene.
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månedens vin

Panelets  
vurdering Pris

77 kr. 69 kr.
Laudrup Vin & Gastronomi

laudrup.dk

Panelets  
vurdering Pris

105 kr. 80 kr.
Bichel Vine
bichel.dk

Panelets  
vurdering Pris

82 kr. 60 kr.
Philipson Wine

philipsonwine.com

Tekst: André Devald
Foto: Magnus Klitten, Thomas Dahl

KLAssisK sAUviGnOn

Porcupine Ridge Sauvignon 
Blanc 2012

siKKeRT HiT i sOLen
Campo de Borja ligger lige syd 
for Rioja og Navarra og er et af 
 Spaniens bedste jagtområder for 
gode rødvinskøb. Hvidvinene 
udgør blot fem procent af produkt
ionen og fremstilles af macabeo, 
der er den mest plantede hvidvins
drue i det nordlige Spanien. Bode
gas Borsao's udgave har fået et kort 
ophold på fad, der tilfører et strejf 
af vanille og en let cremet karakter. 
Ifølge panelet en både frisk og let 
tilgængelig terrassevin.

Bjerg: Dejlig frisk, tør og mineralsk 
hvidvin, der vil være et sikkert hit 
på terrassen.

Brevadt: Fin vin med gule blom
ster, citrus, æbler og mineralsk 
strejf, hænger godt sammen.

Spansk hvidvin er måske ikke det 
første, du tænker på, når der skal 
findes en kølig flaske til terrassen. 
Men faktisk fremstiller Spanien 
nogle forbavsende friske hvidvine, 
blandt andet i Rueda, hvor hoved
druen hedder verdejo. Den kan 
minde om sauvignon blanc, men 
vinene er typisk blødere med større 
fylde. Condesa er typisk for om
rådet, og mens flertallet i panelet 
fandt prisen passende, ville enkelte 
betale det dobbelte.

Gerstrøm: Ren og mineralsk i 
rigtig god stil, der smager som en 
verdejo fra Rueda.

Lorentzen: Flot vin med kom
plekse, parfumerede aromaer af 
mandler, citrus og æbler.

Sauvignon Blanc er blandt de 
lettest genkendelige hvidvinsdruer. 
Ikke alle er vilde med de hyper 
 aromatiske toner af hyldebær, 
græs, asparges og – om man vil – 
kattetis, men vinenes friskhed og 
sprøde syre gør den velegnet som 
tørstslukkere på terrassen. Her er 
druen i en sydafrikansk udgave 
fra en af landets absolutte top
producenter, Boekenhoutskloof, 
hvis serie af prisbillige vine sælges 
under navnet Porcupine Ridge.

Jensen: Brændenælder, grape og 
citrus, super saftig sag, der gerne 
må drikkes let påklædt.

Gerstrøm: Klassisk sauvignon 
blanc i den grønne, aromatiske stil, 
rigtig fin til terrassen.

Borsao Selección 
2011

FRisK sPAnieR

Condesa Eylo Rueda Verdejo 
2011

1 2 3

PeRFeKT TeRRAssevin

La Colombelle d'André 
Daguin 2012

LeT ALsACe-BLend

Jean-Baptiste Adam Alsace 
Réserve 2011

TiL KØLiG sOmmeR

Domaine Maby Variations 
2011
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Panelets  
vurdering Pris

101 kr. 60 kr.
Erik Sørensen Vin
eriksorensenvin.dk

Panelets  
vurdering Pris

82 kr. 70 kr.
SuperBest
superbest.dk

Panelets  
vurdering Pris

71 kr. 65 kr.
Cavalcade Vine
cavalcade.dk

Månedens vin kommer fra det 
sydvestlige Frankrig og er lavet på 
druerne colombard og ugni blanc. 
Hvis de ikke siger dig noget, er det 
helt normalt, for traditionelt er de 
blevet brugt i produktionen af om
rådets cognac og armagnac. At de 
to druesorter også kan frembringe 
hvidvin, viser det glimrende koope
rativ Plaimont, der har stor succes 
med denne lette og læskende 
tørstslukker, der er som skabt til en 
varm sommerdag på terrassen.

Jensen: Frugtig, frisk og saftig 
med en flot syre, en liflig og per
fekt terrassevin.

Fleischer: Grønne stikkelsbær 
og kattebakke, frisk og spændstig 
med snert af sødme.

Alsace er kendt for sine enkelt
druevine, hvoraf især sylvaner og 
pinot blanc fungerer rigtig godt 
som terrassevine. Denne flaske fra 
huset JeanBaptiste Adam er dog 
en blandingsvin lavet primært på 
sylvaner tilsat lidt pinot blanc og 
riesling. Resultatet er en meget 
let og ikke helt tør Alsacevin, der 
mildt sagt delte panelet, og mens 
en deltager ville betale over det 
dobbelte af udsalgsprisen, ville en 
anden hellere have en øl.

Brevadt: Sødlig citrusfrugt og 
et mineralsk, kalket udtryk, flot, 
delikat og velafbalanceret.

Ejsing: Blød i smagen med en 
solmoden ferskenfrugt og lidt høj 
alkohol, men velsmagende.

Rhônedalen er med rette mest 
kendt for sine kraftige, krydrede 
rødvine. Hvidvinene udgør kun få 
procent af områdets produktion 
og er stilmæssigt ofte i den tunge 
ende med høje alkoholprocenter og 
lav syre. Med andre ord mere egnet 
som madvine end til at sippe solo 
i sommersolen. Domaine Maby's 
Côtes du Rhône er ingen undta
gelse, men blev alligevel godkendt 
som en fin terrassevin. Især hvis 
sommeren bliver som sidste år.

Lorentzen: Præget af modne 
 æbler og pærer, men har til
strækkelig friskhed til terrassen.

Fleischer: God eksotisk frugt, 
 ananas, abrikos og æbler, vel
smagende og harmonisk.

HØjesTe vURdeRinG
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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