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PANELETS  
KOMMENTARER

TIL MÅNEDENS VIN

Gudiksen: Flot vin i god balance, med 
fin længde og lidt brændt duft. 

Vurderet pris: 250 kr.

Yde: Smagningens absolutte 
højdepunkt. Saftig, 

lækker vin i Parker-stil. 
Vurderet pris: 300 kr.

Thyregod: Vin med flot, tung frugt  
og perfekt balance. 

Vurderet pris: 350 kr.

Herz: Dejlig ren karakter med  
cigarnæse og svesketoner. 

Vurderet pris: 350 kr.

Halsskov: Feltets bedste vin.  
Møjelegant vin. 

Vurderet pris: 350kr.

Oberoi: Simpelt hen en ganske  
fantastisk vin. 

Vurderet pris: 325 kr.

Kocemba: Vin med god balance,  
med toner af bitter chokolade. 

Vurderet pris: 200 kr.

Forhandler HJ Hansen Vin, 
www.hjhansen-vin.dk 

TTing & Trends VIN

Betaler man for kvalitet eller i virkeligheden blot 
for titlen? Det satte vi vinpanelet til at teste. 

BEDSTE CHÂTEAUNEUF-
DU-PAPE TIL PRISEN

å den berømte 
anmelder Robert 
Parkers hjemme-
side kan man se, at 

i alt 171 vine gennem tiderne 
har opnået den højeste ud-
mærkelse på 100 point. Måske 
ikke helt overraskende er det 
Bordeaux, der med 58 vine har 
det højeste antal 100-points-
vine af alle distrikter i hele 
verden. Mere overraskende er 
det måske, at det sydfranske 
distrikt Rhone følger lige efter 
med hele 54 vine med mak-
simumvurdering. Og blandt 
Rhone-vinene er det ikke 
mindst distriktet Château-
neuf-du-Pape, der hiver de 
attråede vurderinger hjem. At 

sole sig i Parkers anerkendelse 
plejer at smitte af på prisen, og 
det gælder også Châteauneuf-
du-Pape, som man bestemt 
ikke får foræret. 

Men betaler man så for reel 
kvalitet eller i virkeligheden 
blot for titlen? Det bad vi 
vinpanelet teste ved at smage 
sig igennem et stort udvalg af 
Châteauneuf-du-Pape-vine på 
det danske marked. 

Og ganske ærligt sagt, 
så var det kun med nød og 
næppe, at panelet fandt syv 
vine, der kunne vurderes hø-
jere end butikspriserne. Der 
var der dog en enkelt vin, der 
i særlig grad skilte sig ud som 
et rigtigt godt køb, nemlig 

Leonce Amouroux fra 2003. 
Den koster 165 kroner i butik-
kerne, men blev gennemsnit-
ligt vurderet til 277 kroner.
Vinen er drikkeklar nu, men 
har også potentiale til mindst 
10 års lagring.

Som kooperativ vin er 
Leonce Amouroux ikke en 
»fin« vin, hvor der betales 
for etiketten, og det er måske 
netop årsagen til det eminent 
gode forhold mellem pris og 
kvalitet. I hvert fald var pane-
let stærkt begejstret, og selv 
om vinen var en af de billigste 
i feltet, endte den med den hø-
jeste vurdering og besejrede 
vine, der var op til tre gange 
så dyre. Så skal man smage 
en »ærlig« Châteauneuf-du-
Pape uden at skulle indløse 
hele sin pensionsopsparing, 
kan man ganske enkelt ikke 
gøre et bedre køb end Leonce 
Amouroux. 

P
AF CLAUS FORRAI ■ CLAUS.FORRAI@PENGE.DK

PANELETS  
VURDERING 277 kr.

PRIS 165 kr.   

MÅNEDENS

VIN

Leonce Amouroux, 2003, viste 

sig at være et fantastisk køb.
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Vindistriktet Châteauneuf-du-Pape 

ligger blot nogle få kilometer fra 

den gamle paveby Avignon.

HØJESTE
VURDERING



www.penge.dk

Panelets vurdering: Månedens syv bedste køb*
Skemaet viser de vine, panelet vurderede som de bedste køb, udvalgt efter en regneformular, der blandt 
andet tager højde både for vinens absolutte vurdering og den relative vurdering i forhold til vinens pris.   

De imponerende bygnin-
ger på Vaudieu er opført i 
1767 af admiral Gerin fra 
Marseilles. På den tid 
var området kendt un-
der navnet Val di Dieu, 
(Guds dal) på grund 
af de gode vine. At 
panelet ligefrem fandt 
vinen guddommelig, 

ville imidlertid nok være noget 
af en overdrivelse. Men pane-
let var dog tilpas begejstret 
til at vurdere den til at høre til 
blandt de syv bedste vine.

FRA GUDS DAL

PANELETS 
KOMMENTARER

Thyregod: Stort potentiale, 
bør gemmes nogle år. 
Vurderet pris: 275 kr. 

Yde: Super saftig og lækker 
vin med perfekt balance. 
Vurderet pris: 200 kr. 

Kocemba: Fin, ungdommelig 
vin med toner af grøn peber 
og kirsebær. 
Vurderet pris: 180 kr. 

Chateau de Vaudieu, 2003

Forhandler Brdr. D's Vinhandel
www.brdr-d-vinhandel.dk 

PANELETS  
VURDERING 163 kr.

PRIS 150 kr.   

Barrot-vinmarken i 
Châteauneuf blev grund-
lagt helt tilbage i 1700-
tallet. Men det var først 
i år 2002, at Barrot- 
familien begyndte at 
producere deres egen 
vin på baggrund af de 
druer, som de tidligere 
blot havde solgt videre 

til negocianter. Og det med 
så stor succes, at vinpanelet 
fandt vinen værdig til en place-
ring blandt de syv bedste vine 
i denne måneds test.

EGEN SUCCESVIN

PANELETS 
KOMMENTARER

Halsskov: Vin i den lette stil 
med flot floral og feminin 
næse. 
Vurderet pris: 220 kr. 

Gudiksen: Stor kompleksitet 
og fin længde. 
Vurderet pris: 220 kr. 

Kocemba: Medium intensitet 
med et prik af peber.  
Vurderet pris: 180 kr. 

Christian Barrot, 2003

Domaine de Christia har 
taget navn efter en par-
cel, der overraskende nok 
kaldes Christia. Siden 
et generationsskifte i 
1999 er kvaliteten for-
bedret mærkbart og har 
også fået Parkers be-
vågenhed. Den smagte 
årgang 2004 er ganske 

vist ikke rated, men årgang 
2003 har modtaget 92 point. 
En lettere châteauneuf, der 
udmærker sig ved at være drik-
keklar i en rimelig ung alder.

LETTERE VERSION

PANELETS 
KOMMENTARER

Halsskov: Flot vin med toner 
af læder og vanilje.   
Vurderet pris: 200 kr. 

Gudiksen: Ungdommelig vin, 
der har en pæn balance og 
fylde. 
Vurderet pris: 180 kr. 

Thyregod: Flot rank vin med 
toner af kaffe og modne bær. 
Vurderet pris: 275 kr. 

Domaine de Christia, 2004

Forhandler Erik Sørensen Vin
www.es-vin.dk

PANELETS  
VURDERING 172 kr.

PRIS 160 kr.   
Forhandler The Wine Company 
www.thewinecompany.dk 

PANELETS  
VURDERING 164 kr.

PRIS 149 kr.   
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EKSPERTERNES VURDERING FORBRUGERNES VURDERING

Vin År Pris Gns. 
pris

Niels  
Thyge

Malene
Herz

Jacob
Kocemba

Anders
Halsskov

Henrik  
Yde

Kurt  
Thyregod

Søren 
Gudiksen

Puneet  
Oberoi

 Leonce Amouroux 2003 165 277 90 350 200 350 300 350 250 325

Chateau de Vaudieu 2003 150 163 75 150 180 160 200 275 110 150

Christian Barrot 2003 160 172 110 110 180 220 135 100 220 300

 Domaine de Christia 2004 149 164 145 150 100 200 145 275 180 120

Clos Saint Jean 2003 175 230 250 250 150 180 225 450 210 250

Mas de Boislauzon 2004 170 214 225 300 250 220 245 200 150 120

 Garrique 2004 170 175 120 120 200 260 195 150 135 220

Note: *Vi tester hver gang et stort antal vine, men kun de syv mest interessante bliver omtalt.
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EKSPERTER
HENRIK YDE
Sommelier og kok. 
Indehaver af restaurant 
Kiin Kiin.

JACOB KOCEMBA 
Sommelier på restau-
rant Prémisse. Nordisk 
sommeliermester 2006.

MALENE HERZ
Vinkyper, vinskribent og 
vinanmelder for blandt 
andre TV 2.

ANDERS HALSSKOV
Vinskribent og vin-
anmelder for blandt 
andre Vinmagasinet.

FORBRUGERE

NIELS THYGE
Sommelier og kok. 
Restaurationschef for 
Custom House.

SØREN GUDIKSEN
Pensionist. Indehaver 
af hjemmesiden www.
chateuneuf.dk.

PUNEET OBEROI
Ejer af og bestyrelses-
formand i kursusfirmaet
Softworld.

KURT THYREGOD
Tidligere direktør 
for Diners. Medlem 
af Commanderie de 
Bordeaux. 



www.penge.dk

HÆDERLIG NR. 2 FRA BERØMT ØNOLOG
Clos Saint Jean, 2003

En af de absolutte topprodu-
center i Chateauneuf hedder 
Clos Saint Jean, og i den 
glimrende årgang 2003 har de 
præsteret en ganske hæderlig 
topvin, som udmærkede sig 
ved at opnå den næsthøjeste 
gennemsnitsvurdering i denne 
smagning, kun overgået af må-
nedens vindervin.

Husets absolutte topcuveé'er 
hedder Deus ex Machina og 
La Combe des Fous. Vine, der 
henter op til 98 point hos Par-

ker. Helt så højt rated 
bliver deres »alminde-
lige« cuveé ikke, idet 
den må nøjes med 90 
point i den smagte 
årgang 2003. 

Domainet, der ejer 
noget af den bedste 
jord i Châteauneuf-
du-Pape (med alle 
parceller placeret 
i den berømte 
sektor La Crau), 
har for nylig 
været igennem 
et generations-
skifte, i for-
bindelse med 
hvilken den be-
rømte ønolog 
Philippe Gam-
bie (som står 
bag produk-
tionen af nogle 
af Sydrhônes 
bedste vine), 
blev hyret. Den 

PANELETS 
KOMMENTARER

Thyge: Tæt mund med laven-
delpræg og animalske toner. 
Vurderet pris: 225 kr.  
 
Herz: Dyb og intens midte og 
finish. 
Vurderet pris: 300 kr.

Yde: Velstruktureret chateau-
neuf, der vil være perfekt til 
vildt. 
Vurderet pris: 245 kr.

Mas de Boislauzon er 
beliggende i den nord-
lige del af Châteauneuf 
mellem Courtézon 
og Orange tæt ved 
Beaucastel. Vinen er 
lavet med basis i mere 
end 60 år gamle, lavt 
ydende vinstokke og er 
ufiltreret for maksimal 

koncentration. En vin, som i 
årgang 2004 har modtaget 92 
point af Robert Parker, men 
som endnu mangler nogle års 
lagring, før den når sit fulde 
potentiale. Altså en vin til kæl-
deren. Gem den 8-10 år, så 
venter der en stor oplevelse.  

VIN UDEN FILTER
Mas de Boislauzon, 2004

PANELETS 
KOMMENTARER

Halsskov: Dejlig mineralsk 
velsmagende mund. 
Vurderet pris: 260 kr.  
 
Yde: En pumpet steroide-vin 
i bedste Tour de France- og 
hamburgerryg-stil. 
Vurderet pris: 195 kr. 

Kocemba: Floral aroma med 
let præg af lak og læder. 
Vurderet pris: 200 kr.

Clos Saint Jean er op-
havsproducent til denne 
châteauneuf-du-pape, 
som har tilnavnet Gar-
rigue. Det er en speciel 
cuveé, som Clos Saint 
Jean udelukkende pro-
ducerer til det danske 
marked på baggrund af 
vin fra en række forskel-

lige parceller i Châteauneuf. 
En vin, som er drikkeklar al-
lerede i en ung alder, men som 
også snildt kan klare en 6-8 
års lagring. Vinen blev i smag-
ningen vurderet til at være sin 
pris værd og lidt til. Altså et 
ganske fornuftigt køb.

 TIL DANSKERE
Garrigue, 2004

smagte årgang 2003 er den 
første vin, der er produceret ef-
ter Philippe Gambies filosofi. 

Vinene fra Domaine Clos 
Saint Jean er nogle af de bed-
ste og mest spændende, der 
produceres i Châteauneuf-du-
Pape for tiden og er absolutte 
musts for ægte Châteauneuf-
du-Pape-fans.

Forhandler TS Vinimport 
 www.tsvinimport.dk 

PANELETS  
VURDERING 214 kr.

PRIS 170 kr.   
Forhandler Skjold Burne Vin
www.skjold-burne.dk  

PANELETS  
VURDERING 175 kr.

PRIS 170 kr.   
Forhandler The Wine Company 
www.thewinecompany.dk

PANELETS  
VURDERING 230 kr.

PRIS 175 kr.   

Ting & Trends VIN

▲

PANELETS 
KOMMENTARER
Yde: En châteauneuf for de ne-
krofile, dyb duft af mørke bær. 
Vurderet pris: 225 kr.  

Thyge: Superflot næse. Stram 
og fast mund. Det er en vin 
med et stort potentiale. 
Vurderet pris: 250 kr.  

Halsskov: Tæt koncentreret 
mund med modne brombær. 
Vurderet pris: 180 kr.  

Thyregod: Flot, koncenteret vin 
med præg af skovbund. 
Vurderet pris: 450 kr.  

Gudiksen: God koncentration. 
Staldpræget vin. Den har en 
flot længde.
Vurderet pris: 250 kr. 

En af landets førende vineksperter svarer nu 

på vinspørgsmål fra læserne. Niels Thyge er 

kok og sommelier samt restaurationschef for 

restauranterne i Custom House i den gamle 

toldbygning i Havnegade i København.

Send dit spørgsmål om vin per e-mail til 
redaktionen@penge.dk. Anvendte spørgs-
mål belønnes med en Nuance-skænke-
prop til en værdi af 250 kroner.

SPØRGSMÅL: Forleden hørte jeg for første 
gang udtrykket ripasso-vin anvendt. Hvad er 
det for en vin, og hvor kommer den fra?

SVAR: Ripasso er en vin fra Valpolicella, som er blevet 
hældt over druekvaset fra druer, der er brugt til frem-
stilling af amarone-vine. Dermed får man en vin, der 
smagsmæssigt kommer til at ligge midtvejs mellem en 
almindelig valpolicella og en amarone. 
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Månedens vinspørgsmål til Niels Thyge: Hvad er en ripasso-vin?


