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Vinnyt nr. 15, August 2011

Hej vinklubmedlem

Så er der igen lidt læsestof fra vinklubben. Håber du har haft en hyggelig sommer, med en masse afslapning og gode ferie oplevelser. 

Åben Brugs arrangement

I vinklubben foregår der hele tiden noget. Som du måske har set, så har vi for få dage siden, sendt en invitation til dig, hvor vi inviterer
til et ”åben brugs arrangement” den 1. september fra 19.30 til 21.30.

Vi har efterhånden rigtig mange medlemmer, og nu vil vi gerne have dem til at møde hinanden. På den måde opstod ideen med at åbne
brugsen kun for vinklubmed-lemmer. Her vil vi stå parate med lidt smagsprøver på mad og vin, så det sociale kan komme i højsæde.

Du vil få tilsendt nogle fabelagtige gode tilbud på bl.a. kød og vin, nogle få dage før arrangementets afvikling.

Når du har hygget dig et stykke tid med dine vinklubvenner, giver vi dig to flasker god fransk rødvin med hjem ganske gratis. Vinen
hedder Castelmaure og kommer fra Corbiéres. Druerne er håndplukkede Syrah og Grenache. Årgangen er den meget store årgang 2009

Vinen er ret kraftig med en rund og fyldig smag. Vinen er allerede en nydelse at drikke, men vil udvikle sig yderligere, hvis du kan lad
den ligge og modnes en periode. Du skal glæde dig til en dejlig oplevelse.

Alle fremmødte vinklubmedlemmer, (som har betalt deres årlige kontingent for 2011), får udleveret vinen gratis, ved at møde op til dette soci
arrangement. Vinen har en vejledende udsalgspris på 59. 95 pr. flaske.

Læs mere om dette speciale aften inde på vores hjemmeside.

Vinskolen

SÅÅÅ, er vi klar med vinskoledatoerne, både for hold 1 og begge hold 2. Se det hele på vores hjemmeside. Her kan du også se,
hvilke hold du er kommet på. Skulle du ønske det, kan du skifte hold ved at maile vinklubben. Du skal være fast tilknyttet et hold, da v
ellers ikke ved hvor mange som kommer til de enkelte aftner.

Der er stadig mulighed for flere elever både på hold 1 og 2.

På hold 1 som er for nybegynderne i vinens verden, har vi det samme program, som var så populært i sidste sæson. Det var så populær
der er nogle, som har ønsket at tage de syv lektioner endnu en gang. Det er vi meget glade for. (Tror det er mange rygere, som går om, da de kun
halvdelen af undervisningen med!!)

Med alle de nye medlemmer vi har fået ind i klubben på det sidste, håber vi, at der er flere, som vil deltage på skoleholdene, og på den
måde lære nogle af de andre medlemmer at kende. Vi skulle gerne op på ca. 60 personer. Som noget ekstraordinært og kun på hold 
har bestyrelsen besluttet, at tage ikke medlemmer af vinklubben ind, da det er vigtigt for klubbens fremtid med vinskolerne, at vi a
har et begynderhold, så vi som i år, kan have et hold 2, for de lidt øvede.

Jeg har lige holdt møde med Erik Pedersen og Hans Larsen angående vinskolens hold 2, som i år er reduceret til 5 aftener, da Erik ønsk
at der skal smages nogle dyre vine. Hold 2 skulle have så meget ”gas”, at jeg måtte gøre opmærksom på vores budget. Men jeg kunne
godt se på Erik og Hans´es blikke, at ”den skal ikke få for lidt!”. For øvrigt nogle spændende emner Erik har fundet på. Skynd dig at
melde dig til, hvis du ikke allerede har gjort det, vi opretter nemlig ikke yderligere hold.

Vinklummen

Gennem et længere stykke tid, har jeg gået og undret mig over en masse ”underlige” ting i vinverdenen. Jeg har samlet det sammen og
håber, at der er vinklubmedlemmer, som vil debatterer indholdet inde på vores debatside.

Jeg undre mig over, at der findes så mange mærkelige regler, som kan tolkes efter vinmagernes for-godt befindende!! Samt skabe
forvirring hos forbrugerne.

Lad mig give nogle eksempler:

Mange vininteresserede vender vinflasken om, når de køber vin, for lige at se informationen om vinens drueblanding, da man med rette
kunne forvente, at bagetiketten henviser til vinens drueblanding i flasken!! f.eks. 40 % Cabernet Sauvignon, 35 % Merlot, 10 % Petit
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Verdot og 15 % Cabernet Franc.

Men nej….der refereres til de vinplanter som slottet har pantet på sine marker!!

Det forklarer jo også, hvorfor fordelingen af drue-sammensætningen på etiketten er den samme hver år.

Skulle etikettens drueblanding henvise til det, som er i flasken, skulle druesammen-sætningen variere fra år til år, da f. eks. Cabernet
Sauvignon først modner ca. 3 uger efter Merloten. Skulle der i de tre uger imellem druernes modning komme regn, som er det værste, 
kan ske lige før høst, får det den konsekvens, at man har en god kvalitet Merlot og en dårlig Cabernet. Her ville vinbonden selvfølgelig
bruge nogle flere Merlot druer til vinfremstillingen, og så ellers lade vinen ligge lidt længere tid på egetræsfadet.

Grunden til at jeg nævner dette eksempel er, at det som man troede var forbruger-vejledningen nærmer sig vildledning. Skal der stå nog
på etiketten, så skriv dog hvad det er, som findes i flasken.

Hvis der på etiketten kun oplyses et enkelt druenavn, vil ”alle” selvfølgelig gå ud fra, at produktet i flasken er fremstillet af druesorten,
som er beskrevet på etiketten. Det er kun delvis rigtigt, da det ifølge EU´s vinlov er tilladt at putte 15 % druer af ubekendt art i flasken
Det vil sige, at du i princippet har købt et produkt, hvor du kun ønsker de 85 %??... Hvorfor det er sådan, kan jeg ikke forstå. Burde en
flaske Merlot, ikke være en flaske Merlot, uden nogle ubekendt tilsætnings druer?

Der er flere lande uden for Europa, som tillader op til 25 % ukendte druer i vinen. Disse vine må heldigvis ikke eksporteres.

Jeg tager lige en mere fra vores vinlov i EU:

85 % af vinen skal stamme fra den årgang, som angives på flasken, hvorfor kun 85 %!! Vi kan være sikre på, at de sidste 15 % af anden
årgang, ikke er en bedre årgang, end den årgang som oplyses på etiketten. Hvem kontrollerer i øvrigt, at producenten kun putter 15 %
dårligere årgang i vinen. Denne kontrol kan ikke være let!

Ret skal være ret….der er heller ikke hund i hundekiks, eller italienere i italiensk salat. Derfor kan der sgu da godt være den vin i flask
som oplyses på etiketten.

Det er også tilladt at tilsætte sukker eller koncentreret druemost (chaptalisere) til vinene for at få en højere alkoholstyrke.
 Det er også tilladt at tilsætte vinen kunstig syre. Det er imidlertid ikke tilladt, at tilsætte både sukker og syre til den samme vin, …aha.

Så må vi bare håbe, at vinproducenterne kan huske hvilke vintanke, som har fået sukker og hvilke som har fået syre. Skulle begge dele
komme i samme tank (ved en fejl selvfølgelig), kunne vinen måske blive så god, at den kunne sælges for nogle flere penge!!

Til gengæld er kunstvanding af vinmarkerne kun tilladt i særlige tilfælde. Ja, sådan er der så meget!!

Overvejer at skrive til EU og bede dem om, først at smage på vinen, når arbejdet med den nye vinlov ER overstået!!!!!

Noget som mange vininteresserede er opmærksomme på, når de køber vin, er om vinen har modtaget nogle medaljer!! …..at stå med e
vin, som har modtaget guldmedalje…sølv...eller bronze, da er man da godt nok heldig!!!!! Nogle af disse medaljer kan oven i købet væ
erhvervet i meget små lokale konkurrence.

De fleste vinelskere forbinder en guldmedalje med noget, som kun tildeles én vinder. Dem er der som bekendt kun èn af, men sådan e
det normalt ikke i vinverdenen, f.eks. har jeg lige læst om en stor vinsmagning i vinbyen Colmar i Alsace, hvor der blev uddelt flere
hundrede guldmedaljer!!

Det vil i min verden være meget mere relevant, f.eks. at bruge et pointsystem. Nu er det jo sådan, at vinproducenterne fremhæver
guldmedaljen, som om deres vin var noget særligt, og det behøver det langt fra at være. Der er intet belæg for at sige, at vine der har få
en medalje, skulle smage bedre en andre vine. 

Det sidste ”underlige” eksempel jeg vil komme med i denne omgang, er angående portvin. Reglerne er helt ”klare” på det meste, f.eks.

Vintage port…lagres min. 2 år på egetræsfade. Herefter tappes på flaske. Fremstilles kun i de bedste år.

Late Bottled Vintage port… lagres min. 4 år på egetræsfade.

Colheita… lagres min 7 år på egetræsfade.

Gammel Tawny ligger en årrække på fad. På denne ret dyre portvinsetiket er der skrevet et årstal 10-20-30-40 år. Mange kunder opfatte
denne portvin som noget af det ypperste, da de tror, at portvinen f.eks. er 30 år gammel, eller at gennemsnits portvinen i flasken, må væ
det angivne antal år. Det er ikke korrekt. Det som forventes af denne ikke billige portvin, er, at den skal smage som en 30 års tawny!
Hvordan smager en sådan? Undskyld mig, men i min verden er det da underligt, at noget bare skal smage som om. Det er da i orden, h
man køber noget billigt stads, så accepterer man, at der jo nok er snydt lidt, her og der.

Har du også eksempler på underlige ”ting” i vinens verden, som ikke virket helt gennemtænkte, så kom gerne frem med emnerne, på
vinklubbens debat side.

Nå, mon ikke jeg fremover bare skal købe noget god vin, og så ellers ikke tænke for meget!! (det er jeg nu heller aldrig blevet beskyldt for).  

Med venlig hilsen.

Peder.
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Har du kommentarer, ideer eller spørgsmål, så benyt debatsiden eller send en mail til sbvinklub@fensmark.net
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