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FLERE POINT TIL ØKOLOGISKE VINE
Økovine er blevet markant bedre, og det er i stigende grad begyndt at gå op for danskerne

Den tid, da man kun drak (middelmådig) økolo-
gisk vin af hensyn til klodens tilstand, er forbi. 
Økologien er vokset fra sine børnesygdomme 

og fremstiller nu vine, der kan måle sig med de bedste 
på markedet. 
Efter en gennemgang af 74.148 anmeldelser af califor-
niske vine kunne amerikanske forskere konstatere, at 
økologiske rødvine scorede 3-5 points mere end kon-
ventionelt producerede vine i tre vinmagasiner: Wine 
Advocate, Wine Spectator og Wine Enthusiast. På den 
amerikanske 100 point-skala vil et plus på for eksempel 
4 point løfte en vin fra ’meget god’ (88 point) op til 
’enestående’ (92 point). 

Vinbønder, der vover pelsen og lægger om til økologisk/
biodynamisk drift ─ og dermed kan se frem til fl ere 

arbejdstimer i marken og øget risiko for, at druerne an-
gribes af råd og svamp ─ er ofte ildsjæle med et stærkt 
engagement og et stort talent for at producere vin, hvilket 
i sidste ende afspejler sig i kvaliteten af deres vin. 

SUNDHED MED VELSMAG

Det er gået op for danskerne: Salget af økologisk vin, 
spiritus og øl steg fra 2014 til 2015 med 67 procent, 
oplyser Danmarks Statistik. Året efter tog omsætnin-
gen endnu et kraftigt hop opad med 43 procent til 266 
millioner kroner.

”De bedste vine, jeg har drukket, har været biodynami-
ske, men jeg har også drukket biodynamiske vine, jeg 
ikke kunne lide,” sagde Peter Sisseck i et interview til 
Vinbladet i 2013. Peter fremstiller vin i verdensklasse 

i Spanien, hvor han med vinen Pingus blev den første, 
danske vinavler, der scorede de magiske 100 point i en 
vinanmeldelse. 

For ham er naturens sundhed en hjertesag, og i den dag-
lige drift ligger biodynamikkens principper ham meget 
på sinde – ”men uden velsmag er der ingen fremtid for 
økologisk og biodynamisk vinavl”. 

Her i avisen vil vi fremover præsentere økologiske/bio-
dynamiske vine fra seks velrenommerede butikskæder, 
som belønnes med en til seks stjerner i forhold til pris 
og kvalitet. 
Den første vintest viser en opløftende høj kvalitet over 
hele linjen med masser af velsmag for pengene oven i 
den gode øko-samvittighed.

NOVAS GRAN RESERVA 
CHARDONNAY 

CASABLANCA VALLEY 
Chile 

2016 (13,5 vol.%)

Strågul. Fyldig duft 
af fersken, stik-
kelsbær og grønne 
urter. Lækker smag 
af gule blommer 
og tropisk frugt 
krydret med 
vanilje, lang 
eftersmag og 
perfekt syreba-
lance. Pragtfuld 
Chardonnay fra 
Emiliana. 

99,50 kr.

IRMA
irma.dk

CASTELLBLANC ORGANIC 
BRUT NATURE CAVA

Spanien
(11,5 vol.%)

Gylden med et 
væld af bobler. 
Indbydende duft 
af æble, abrikos 
og brødkrumme. 
Intens smag af 
æble, blom-
mer og lime, 
prikkende bob-
lesyrlighed og 
knivskarp syre. 
Elegant Cava 
til velkomst, 
fi sk og skaldyr.

99,75 kr.

SKJOLD BURNE
skjold-burne.dk

SOLENSIS SYRAH - GRE-
NACHE

PAYS D’OC
Frankrig 

2016 (13,0 vol.%)

Mørk violet. Lifl ig 
duft af brombær 
krydret med kanel. 
Fyldig smag af 

rød bærfrugt, 
krydderier og 
lakrids med 
frisk syre og 
ranke tanni-
ner. Vellavet, 
drikkemoden 
vin med solskin 
i glasset til dan-
ske vinterretter. 

100,00 kr. 

H.J. HANSEN VIN - 
VINSPECIALISTEN

hjhansen-vin.dk

FALCATA
PAGO CASA GRAN

Spanien 
2016 (14,0 vol.%)

Mørk violet. Kom-
pleks duftpalet med 
violer, tranebær og 
kakao. Dejlig smag 
af sort bærfrugt 
med harmonisk 
frugtsødme, 
fl ot fylde og 
runde tanniner. 
Velkompone-
ret vin på tre 
Rhônedruer og 
Merlot.

99,00 kr. 

VINOBLE
vinoble.dk

DOMAINE BEGUDE 
CHARDONNAY PAYS D’OC

Frankrig 
2016 (13,0 vol.%)

Strågul. Krydret 
duft af passions-
frugt, æbler og 
melon. Fyldig 
smag af sommer-
æbler, kvæde 
og grapefrugt 
med mineralsk 
friskhed, diskret 
kernebitterhed 
og fi n syre. 
Flot vin med 
personlighed. 

129,95 kr. 
Pris ved 6 fl asker: 89,95 kr. 

BRDR. D’S VINHANDEL
dvin.dk

REMORDIMIENTO 
JUMILLA

Spanien
2014 (14,5 vol.%)

Dyb violet. Rig duft 
af solbær og brom-
bær. Krydret smag 
af sort bærfrugt 
med fi n bærsødme, 
fl ot fylde, ildfuld 
alkoholstyrke og 
modne tanniner. 
Fyrig rødvin på 
Tempranillo, 
Cab. Sauvignon 
og Petit Verdot.

120,00 kr.
Pris ved 6 fl asker: 100,00 kr.  

ERIK SØRENSEN VIN
eriksorensenvin.dk

UGENS VIN


