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At finde sand

heden om vin 

 kræver først og 

fremmest, at 

man leder.
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hjemme i mine forældres bryggers stod en kæmpe glasballon med vin. Den 

var iført vinterfrakke for at holde temperaturen, og foroven boblede det un-

derligt fra et mystisk snoet glasrør, der var sat stramt ned over ballonhal-

sen med tætsluttende, rødt gummi.

 Sådan omtrent var mit første møde med vin. Som ganske lille dreng ude 

i bryggerset foran den lettere skræmmende vinballon, der afgav boblende 

lyde med jævne mellemrum. Vinen var i den absolut billigste ende: en gør-

det-selv vin for amatører, hvor man på tre uger kunne frembringe noget, 

der med særdeles god vilje kunne minde om vin. I hvert fald målt på alko-

holprocenten.

 Vin har været fremstillet i årtusinder, og meget er sagt og skrevet om 

de gyldne dråber. Det latinske »In Vino Veritas« betyder frit oversat »I vin 

er sandheden«, og mange kender sikkert udtrykket, der har sin oprindelse 

i antikken, hvor det blev anvendt af den græske filosof platon (ca. 428-348 

f.Kr.). 

 platon havde været elev af Sokrates og skrev Symposion, der er en filo-

sofisk dialog. Selve beretningen tager udspring i athen hos tragediedig-

teren agathon, hvor der afholdes et drikkegilde for hans førsteplads i en 

digterkonkurrence. Det meste af historien er en diskussion om begrebet 

kærlighed, der omfatter en serie af både satiriske og seriøse taler.

 Om der vitterligt ér »sandhed i vin« skal lades uskrevet, men mange kan 

sikkert nikke genkendende til, at samtalen bliver mere fri i takt med, at 

glassene tømmes.

Sandheden om vin



8

 en sandhed omkring vin er dog, at man aldrig kommer til at vide alt 

om vin. Vinens verden er så kompleks, at man aldrig vil kunne påstå, at 

man til fulde forstår den. Dertil er der alt for mange lande, alt for mange 

druer, alt for mange producenter og alt for mange vine. Tilmed bliver 

der hvert år produceret nye årgange, og gamle årgange udvikler sig lø-

bende.

 De fleste former hurtigt en mening om, hvordan man helt præcis bør 

slynge vinen rundt i glasset, hvilken type af glas, der bør vælges til vinen, 

hvordan man skal ilte, gurgle og spytte, når man smager på vinen og hvil-

ken type vin, der passer til hvilken mad.  mange færdigheder kan læres, 

smagssansen udvikles og  oplevelsen højnes ved, at man får flere ord at 

sætte på, men til syvende og sidst er vin et spørgsmål om smag – og den er 

som bekendt individuel.

 man bør derfor ikke være bundet op på andres forestillinger om, hvad 

man bør og ikke bør. Det gælder i allerhøjeste grad om at smage sig frem, 

og selvom det er vigtigt at få sat viden og baggrundsinformation på sine 

smagsoplevelser, så kan fornøjelsen af vin ikke læres ved at læse tykke bø-

ger. Den skal opleves, og den skal smages.

 Uanset, hvor mange svar der gives, kan sandheden ikke rummes i en en-

kelt sætning eller et enkelt glas. Det er netop det, der gør vinens verden så 

fascinerende, og her udgør Champagne en helt særlig del.

 Vinens verden bliver man aldrig færdig med, og denne bog er alene en 

introduktion til den mousserende del. Bogen giver ikke en komplet forteg-

nelse over de mange hundrede producenter med udførlige smagsnoter og 

beskrivelser af de enkelte årgange. Bogen giver derimod den interesserede 

læser et lettilgængeligt indblik i Champagnens historie med en præsenta-

tion af nogle af distriktets mest kendte producenter. 

 Bogen er skrevet ud fra den simple præmis, at den gerne skulle udvide 

læserens viden om Champagne, men at man kun for alvor lærer noget om 

vin ved at smage sig frem.

 Denne 3. udgave af bogen har fået et helt nyt og mere indbydende for-

mat. Samtidig er den opdateret med nye produktionstal, endnu flere Cham-
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pagnehuse samt nye kapitler om mousserende vine fra Tyskland, Frankrig, 

Spanien og Italien.

 god læselyst og god fornøjelse.

 

Søren Ellemose 

Odder, november 2018
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Verden over skå-

les nytåret ind 

i mousserende 

vine. Champag-

nen er oftest den 

foretrukne, men 

også Crémant, 

Cava, Spumante 

eller Sekt hører 

sig til det nye års 

komme.
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Vi skåler i et utal af mousserende vine. Den spanske Cava, 
den italienske Spumante og den tyske Sekt blander sig 
alle i kampen om ganernes gunst, men Champagnen er og 
bliver den fineste af boblerne. Historien om Champagne 
går mere end 500 år tilbage.

et af de mest anvendte vinøse citater handler om Champagne og stammer 

fra madame Lilly Bollinger (1899-1977). Denne imponerende kvinde stod i 

en årrække i spidsen for et af verdens mest kendte Champagnehuse, Bol-

linger, der blev grundlagt tilbage i 1829.

 historien om Champagne er fortællingen om luksus og overdådighed, 

hvor almindelige mennesker også kan købe et sip af den boblende, ekstra-

vagante fornemmelse. De fleste forbinder netop Champagne med festlige 

lejligheder. men hvorfor er Champagne blevet den flaske, som de fleste 

fore trækker at skåle store begivenheder og mærkedage ind med?

FLe R e SLagS mO U SSeRenDe VIne

Champagne er langt fra de eneste bobler, der indtages ved de danske nyt-

årsborde eller ved andre festlige lejligheder. normalt koster rigtig Cham-

pagne fra 200 kroner og op til flere tusinde kroner for en årgangscham-

pagne. mange lande producerer derfor Champagne-lignende vine, hvor 

Vi drikker stjerner
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»Jeg drikker kun Champagne, når jeg er 
lykkelig eller når jeg er ked af det. Nogle 

gange drikker jeg den, når jeg er alene; og 
når jeg er sammen med andre, betragter jeg 
den som helt nødvendig. Jeg nipper til den, 
når jeg ikke er sulten, og drikker den, når 

jeg er. Ellers rører jeg den aldrig.«

Madame Lilly Bollinger (1899-1977)
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især prisbillige alternativer har  vundet indpas. Det gælder blandt andet 

den spanske Cava, der fås fra omkring 50 kroner, når supermarkederne 

har tilbud. Den mousserende, spanske hvidvin fremstilles på samme måde 

som Champagne, men af lokale druer. andre typer af mousserende vine er 

den tyske Sekt, den italienske Spumante og Sydafrikas mousserende Cap 

Classique. 

 endelig findes der Crémant, der er en mousserende hvidvin fremstil-

let på samme måde som Champagne, men fra andre dele af Frankrig, ek-

sempelvis Crémant de Bourgogne og Crémant d’alsace. mange af disse kan 

være fremragende vine, ikke mindst til prisen, men den ægte Champag-

ne stammer udelukkende fra Champagne-distriktet i det nordlige Frankrig 

omkring 125 kilometer vest for paris. Selve navnet er afledt af det franske 

ord »campagne«, der betyder »ude på landet«. 

 Det var romerne, der oprindeligt plantede vin i området omkring Cham-

pagne, hvor der med sikkerhed vides at have været dyrket vin siden det 5. 

århundrede. I dag er Champagne et beskyttet navn, som kun må benyttes 

om mousserende vine fra netop Champagne-distriktet lavet på Champag-

ne-metoden.

 Champagne-producenterne har fået forbudt betegnelsen méthode 

Champe noise for andre mousserende vine for at hindre udvanding af nav-

net Champagne. producenter, der fremstiller mousserende vin efter denne 

metode uden for Champagne-distriktet, må i stedet anvende betegnelsen 

méthode traditionelle.

TO g æRIngeR SKaBeR B O BLeRn e 

Champagne er en alkoholisk og mousserende vin uden kunstigt fremstil-

let kulsyre. Ifølge overleveringen var det benediktinermunken og kælder-

mesteren Dom pérignon (1638-1715) fra abbediet hautvillers, der formule-

rede ordene »Jeg drikker stjerner«, da han havde skabt vin med naturligt 

fremstillet kulsyre.

 »Stjernerne« var boblerne i den Champagne, som munken smagte på. 




