VINSMAGNING af dansk vin fra Solgaard og Chateau Ø
fredag d. 29. januar 2010.

Fredag aften d. 29. januar 2010 var 60 personer samlet i Sdr. Rind Forsamlingshus. Anders og
Erland havde samlet familie, venner og bekendte, som i årenes løb havde givet en håndsrækning i
forbindelse med etablering af vinmarker og fremstilling af dansk vin i deres vingårde.
Formålet med sammenkomsten var også at få belyst forskelligheden i oplevelsen af vinene. Forud
for smagningen var der dækket op ved 5 borde med 12 personer ved hvert bord incl. 3 glas ved
hver kuvert. Ved hvert bord var der en bordformand, og desuden var der en oversigt over de vine,
vi skulle smage. Inden smagningen gik i gang, gav Erland og Anders en introduktion i, hvordan vi
ud fra farve, duft og smag for hver 3 vine der blev skænket op, skulle angive, hvilken vin vi syntes
bedst om. Bordformændene skulle så indberette resultatet til Anders, som så hen af vejen ville give
det samlede resultatet.
Først skulle vi smage på 1 hvid og 2 rose’ vine, og dernæst skulle vi blindsmage 9 rødvine og
efterfølgende vurdere/gætte, hvilken vin vi havde smagt. Af de 9 rødvine ville der være 2 rødvine
(jokere), som var af udenlandsk oprindelse. Rødvinene (3 af gangen) blev herefter bedømt ud fra
de 7 S’er.

Til slut kunne det så konstateres, at den vin som havde fået flest stemmer var vin nr.2 i batch nr. 2
med 39 stemmer, og som viste sig at være en 3 liter karton vin (Le Ache) fra Føtex til 89,95 kr. Nr.
2 blev en SolgaardVin Rondo 2007 med 31 stemmer og nr. 3 blev en Ø-Vin Rondo 80% , Leon
Millot 20 %, 2008 (fik sølvmedalje ved Dansk Vinskue 2009) med 26 stemmer.
Resultatet af de enkelte bordes vurdering /placering af rødvinene blev, at bord 1 gættede 2 rigtige,
bord 2 havde 4 rigtige, bord 3 havde 5 rigtige, bord 4 havde 1 rigtig og bord 5 havde 3 rigtige.
Konklusionen af vinsmagningen / vintesten må være, at der i en forsamling på 60 personer er en
pæn spredning på, hvilken vin man synes bedst om. Antal af stemmer på de enkelte rødvine
fordelte sig mellem 12 og 31 (en enkelt fik dog kun 3 stemmer), så smag er virkelig svær at
diskutere, eller man kan sige, at der var noget for enhver smag.
Aftenen sluttede med et lækkert oste-/pølsebord fra ”Ost og Vin” i Viborg, amerikansk lotteri, kaffe
med småkager og Grappa samt en munter auktion over vine stillet til rådighed af Chateau Ø og
SolgaardVin.
Tak til alle der deltog i den vellykket vintest.

