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Finca de los Arandinos - ungt vinhus i Rioja 
 

Vinhuset ligger i midten/toppen af 
Rioja, (efter sigende der hvor de 
bedste Rioja vine kommer fra). 
Vinhuset ligger i en lille by der 
hedder Entrena, 10 km. fra Riojas 
hovedby Logroño. 
 
Familien har dyrket vin i 
generationer, men solgte de fleste af 
druerne, og lavede udelukkende vine 
til familiens eget forbrug.  
 
 
 

Men som flere af vores vinhuse, besluttede de sig til 
at lave deres egne vine, og siden nogen i familien 
også drømte om et hotel, startede de vinhus og 
hotel. Fantastiske vine og fantastisk hotel som er et 
besøg værd:) 
Vi har importeret vinene siden 2015, og de holder 
bestemt en høj høj kvalitet – dog må vi sige at de 
årgange vi lige har fået hjem, er virkelig – som i 
virkelig gode vine. Vi er virkelig tilfredse, så tilfredse at vi har gjort dem til månedens 
smagekasse her i november 2021. 
 
Catay 2020 
 

 

 
 

100 % Viora (Macabeu) 
0,75 l. 
13% 
Fadlagret – se mere herunder 
Nydes ved ca. 10-12 grader 
Håndhøstede druer 
DOC Rioja 
 
En virkelig vellykket årgang af denne hvidvin. Smuk lys gylden farve, frisk 
vin med en afbalanceret syrlighed. Fylder i munden og har en lang 
eftersmag.  
En frugtig vin med toner af grønne æbler. 
En vin der passer godt til mad. Fx fiskeretter eller lette gryderetter med 
bønner og kål - som der spises meget af i Rioja. 
 
Lagret i eg, både små fade (225 L) i 3 mdr., og på meget store opretstående 
fade i 10 mdr., med ugentlig omrøring, hvilket giver vinen en helt speciel 
smag. 
 
Det er den vin der før hed Viero – den har blot fået nyt ”udstyr” som det 
hedder: ny flaske og ny etiket. 
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Malacapa 2018 
 
 

 

 
 
 

                   
  

 
 
Finca de los Arandinos crianza 2016 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

90% tempranillo, 5% granacha, 5% mazuelo 
0,75 l. 
14,5% 
Crianza 
Fadlagret 12 mdr. 
Nydes ved ca. 18 grader  
Håndhøstede druer 
DOC Rioja 
 
Du vil kunne nikke genkendende til smagen af Rioja i denne vin, men også 
fornemme de nye veje som bl.a. dette vinhus går i Rioja. En afbalanceret vin 
med en fyldig smag af vanilje og mørke bær. 
En vin der skal have meget luft. 
Vinen vinder med mad til, fx en hjemmelavet pizza.  
 
 
 

Tempranillo og Mazuelo (også kaldet Garignan eller samsó) 
0,75 l. 
14% 
Fadlagret 5 måneder 
Nydes ved ca. 18 grader 
Håndhøstede druer 
DOC Rioja 
 
En "let drikkelig" vin, med en underspillet krydrethed og lakrids der ikke 
overdøver den frugtige smag og den fine smag fra lagringen på fade. 
God at nyde til en let forret eller andre ikke for kraftige retter og tapas. 
En rødvin vi også bruger til fiskeretter, hvis de ikke er for lette i 
smagen. 
 
Etiketten gengiver bjerget der hedder Malacapa, vinstokkene vokser 
rundt om dette bjerg. 
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El Conjuro 2017 
 
 
 

 
 
 
 
 
Finca de los Arandinos Reserva 2014 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

Se mere om vinhusene og vinene her: www.grapeland.dk 
 
 

Drue: 100 % Tempranillo 
0,75 l. 
14% 
Fadlagret 20 mdr i fransk eg 
Nydes ved ca. 18 grader 
Druerne blev håndhøstet fra den 10. til 12. oktober 2010, i 200 
kg beholdere. 
DOC Rioja 

Meget mere frugt og friskhed end klassisk Rioja vin.  
Smuk mørk rubinrød farve. 
Afrundet og afbalanceret, i smagen balsamiske noter af modne 
røde druer, sammen med røgede toner og ristet egetræ giver 
det en god integreret. Fylder i munden og har en meget lang 
eftersmag. 

En vin, der passer godt til mad, såvel som til at nyde i godt 
selskab. 

  

 
 
 
 

Druer: Tempranillo, Granacha 
14,5% 
Håndhøstede druer 
Gæring på fransk egefade i 8 dage ved 26 ° C, daglig omrøring 
Malolaktisk gæring i 100% franske egetræsfade 
Lagret 16 mdr. på 1 år gamle egefade 
Lagret 1 år på flasken før den frigives 
Økologisk 
DOC Rioja 
 
Saftig, kompleks og afbalanceret vin, mørke kirsebær, lakrids og lang 
eftersmag. 
En saftig og kompleks men meget afbalanceret smag, med mørke 
kirsebær, lakrids og med en lang eftersmag. 
Den bør have meget luft - kan med fordel dekanteres. 
(Hældes på karaffel eller hældes i en kande og tilbage i flasken). 
En vin der er god til kraftig mad, som fx. simremad, kraftige 
middelhavsretter eller den saftige vin til rødt kød.  

Manuel fra vinhuset siger "I like it twice" - Det er ikke nok at kunne lide 
den en gang -så god synes han den er:) 
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Smagninger med vinene i denne Månedens smagekasse  
fra Finca de los Arandinos 

 

 
 

 
 
At smage på vin, eller på hvad som helst 
andet, er noget vi alle kan, hvis vi har lyst. 
Det kræver kun kort tid, men absolut 
fokusering – så det er ikke så meget det 
kræver og det giver, synes vi, nogle 
fantastiske oplevelser. 
 

Der eksisterer nok ikke noget spiseligt 
produkt i verden, som findes i så mange 
varianter som vin! Og det er i grunden 
”blot” et landbrugsprodukt. 
Så uanset hvor meget/lidt du ved om vin, 
og hvor mange forskellige vine du har 
smagt – har du stadig tusindvis af 
oplevelser til gode. 

 
 
 

Du kan vælge at nyde vinene en ad gangen.  
– men der er også mulighed for at lave vinsmagninger med vinene. 
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Rødvinssmagning: 
 
Alle 4 rødvine i denne smagekasse er lavet 
mest på druen Tempranillo.  
tre af vinene har også Garnacha og 
Mazuelo (også kaldet Samsó og Carinyena) 
eller en af druerne sammen med 
Tempranillo. 
 
Du kender måske denne klassiske spanske 
drue (Preben kalder den for Spaniens 
nationaldrue). 
Tempranillo har mange forskellige navne, i 
La Mancha er det lokale navn Cencibel. I 
Ribera del duero hedder den Tinto Fino, i 
Catalonien Ull de Llebre. De fleste vinhuse 
mener at druen i deres område er en helt 
speciel klon som har tilpasset sig til det 
lokale områdes klima og jordbund. 
Tempranillo er en drue der modner tidligt, 
og ”temprano” betyder også ”tidligt” på 
spansk.  
Prøv at smage dem i denne rækkefølge –  
gerne i to glas, så du/I hele tiden kan 
sammenligne to vine.  
Rækkefølgen er sat efter den yngste vin 
med mindst fadlagring først, og derefter 
vine med mere og mere fadlagring. Den 
sidste er en vin er 100% Tempranillo. 

 
Sørg 
endelig for at temperaturen er i den lave 
ende – ca. 14-16 grader når I starter 
smagningen, for vinen bliver hurtig 
varmere i glasset. Det kan sagtens være at 
I synes den er for kold, men så kan I 
smage hvad der sker med smagen når 
temperaturen stiger – og opleve at 
temperaturen faktisk gør en ret stor 
forskel. 
 
Både El Conjuro og Reserva har godt af en 
del luft for at åbne sig. Men resten er klar 
med det samme efter åbning. 
 
Smag hvordan Tempranillo kan smage ret 
forskelligt, alt efter måden vinen er lavet 
på og hvad de andre druer giver 
Tempranillo druen af ”støtte” og hvilken 
retning det tager smagen i vinen – selv om 
det er samme vinhus og samme område. 
 

 
 
Prøv at smage rødvinene i denne 
rækkefølge – gerne i to glas – smag og 
bemærk hvordan forskelligheden i fad 
influerer på frugtigheden i vinen (alderen 
har naturligvis også betydning).  
Er du mest til den ene eller den anden stil – 
hvorfor, hvilke smage giver udfaldet for  

 
 
 
 
 

 
 
dine smagsløg – både dem du er vild med 
og dem du er knap så vild med.  
Måske er du til alle vine, men kan se for dig 
hvilke sammenhænge og tidspunkter du vil 
foretrække den ene eller den anden vin og 
hvilken slags mad der passer til hvilken vin. 
 

 
Generelt: 
Det er en god idé at servere vinene ved en 
temperatur på ca. 14-16 grader for 
rødvinene og ca. 6-8 grader for hvidvinene 
- til at starte med. Så kan I også finde ud 
af hvilken temperatur I hver især 
foretrækker – bliver smagen mere lækker 
når temperaturen stiger – eller det 
modsatte? 
Det samme med mad, smag vinene uden 
mad først, og server så 3-4 forskellige små 

retter/tapas til. Retter hvor én smag er den 
dominerende. Fx salt: ost eller noget med 
kapers/ansjoser. Umami: fx kød eller 
svampe. Bittert: fx kål eller noget med 
mange krydderurter. Syrligt: tomater eller 
noget med creme fraiche eller yoghurt. Og 
test hvad det gør ved smagen i vinene, at 
du spiser mad til. 

   1.           2.          3.         4.           

Den store smagning: 
Smag alle vinene med den hvide 
først. 
Tag derefter rødvinene i 
rækkefølgen ovenfor. 
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Lidt om klassificeringssystemet for vin 
i DOCa Rioja 
 
Rioja er, sammen med Priorat, de eneste 
vinområder der har den højeste klassificering inden 
for vin i Spanien: ”DOCa”. (denominación de origen 
calificada – Rioja fik denne klassificerings 
betegnelse i 1991 og Priorat i 2001). 
Vine fra Rioja betragtes da også som nogle af 
verdens fineste vine. 
Klassificeringssystemet er udvidet for få år siden. 
Før var det udelukkende baseret på deres 
lagringstid, hvilket der har været megen intern kritik 
af, især fra de ny generationer i vinhusene. I det nye 
system lægges der også vægt på det specifikke 
terroir (kort defineret: jorden og klimaet) og 

geografiske oprindelse af vinene. Og vi tror ikke det 
er den sidste ændring der kommer – men nu får vi 
se! 
At fokusere på jorden sætter fokus på den 
mangfoldighed, der kan findes i regionen, for der er 
bl.a. store forskelle på  jordbund og mikroklima for 
de mange forskellige vinhuse i denne historiske 
region. Helt konkret tager det tid før de nye regler 
ses på etiketterne fra området. 
På etiketterne er det nu tilladt at skrive navnet på 
landsbyen hvor vinen er fra (der er 145 byer, så der 
bliver noget at holde styr på), men måske det bliver 
nemmere at finde ud af hvorfor man er mere 
begejstret for nogle vine fra området. Og 
fremadrettet kunne udvælge dem når man køber 
vinen fr Rioja. 
  

 
 
Kort fortalt er der 3 underområder i Rioja 
Rioja Alta, Rioja Oriental (det østlige Rioja, tidligere kendt som Rioja Baja) og Rioja Alavesa.  
Finca de los Arandinos ligger i Rioja Alta, i en by der hedder Entrena lidt sydvest for Logroño. 
De fleste af deres vinmarker ligger på den nordlige til nordøstlige side af Ebro-flodens højre bred. 
 
Det historiske fokus på lagring er dog stadig det der vejer tungest i klassificeringen.  
Rioja-vine kan klassificeres i fire kategorier, som ses på mærkaten på bagsiden af flaskerne. 
 
 
 
 
 
Cosecha – (grønt mærke) Vine uden lagringskrav. 
Denne kategori garanterer vinens oprindelse og 
årgang. De er normalt vine i deres første eller andet 
år, som holder deres primære friskhed og frugt.  
Denne kategori kan også omfatte andre vine, der 
ikke passer ind i kategorierne, hvilket netop El 
Conjuro er et godt eksempel på. Det er vinhusets 
topvin, fra de ældste marker, den første de har fået 
certificeret økologisk – men den er lagret på fade 
(egetræstønder) der rummer 500L og ikke 225L 
som reglerne foreskriver. Det kunne også kaldes en 
frihedskategori – hvor vinhusene kan vinificere 
deres vine præcis som de synes gør vin fra den 
enkelte mark bedst, uden at skulle presses ned i 
stramme regelsæt. 
 

Crianza – (rødt mærke) Vine der er lagret mindst et 
år på egetræsfade 225L og lagret i vinhuset i min. 
24. mdr. Hvidvine skal lagres på 225L fade i min. 6 
måneder. 
 
Reserva – (mørkerødt/brunt mærke) Omhyggeligt 
udvalgte vine med en minimumslagring på hhv. 
egetræsfade og flasken i tre år før de frigives til 
salg. Heraf skal min. et år være på 225L fade, 
efterfulgt og suppleret med min. 6 måneders lagring 
på flaske. Hvidvine skal lagre i vinhuset i min. 2 år, 
heraf mindst 6 måneder på fade. 
 
Gran Reserva – (blåt mærke) Vine fra store 
årgange, der er lagret i alt i 60måneder. Heraf min. 
to år på 225L egetræsfade og to år på flaske før de 
frigives fra vinhuset. Hvidvine skal lagres i vinhuset i 
min. 4 år, heraf min. 6 mdr. på 225L fade. 

 
 
På etiketterne fra Finca de los Arandinos kan du desuden se at de er med i en gruppe af små familie ejede 
vinhuse  
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4 tips til at gøre din egen vinsmagning en succes: 
 
1. 
Smag altid vinene igennem inden smagningen, 
så du fanger vine med prop (dufter og smager 
af gammel våd kælder). Også for at tjekke 
rækkefølgen, for her kan du smage dig frem til, 
om der skal byttes om på rækkefølgen.  
Desuden kan du nå at ilte en vin lidt ekstra i en 
karaffel, hvis den er "lukket" (Smagen er lidt 
fad (kedelig) i forhold til dine forventninger). 
Det er især vine med lang fadlagring, der kan 
have brug for at blive hældt om. 
Og ikke mindst - få kølet vinene, af hvis de er 
for varme. 
 
 
2. 
Det er godt at have minimum to glas hver, og 
de skal helst være ens. 

På denne måde er det muligt at sammenligne 
vinene under smagningen. Hvilket er en af de 
virkelig givtige ting ved en vinsmagning, at 
man kan sammenligne flere vine. 
 

Ofte er det også nemmere at få mere 
smagsviden, da man kan smage, at den ene fx 
er mere krydret, og det er det der gør at man 
bedre kan li’ den. 

 
 
 
3. 
Det er godt at have lidt brød, brød stænger 
eller lignende til at ”rense” smagsløgene 
imellem vinene. Gerne noget med neutral smag 
så det ikke overdøver smagen på vinen. 

Det er også godt at 
skylle ganen med 
vand mellem de 
forskellige vine. 
Ikke iskoldt, da det 
kan ”bedøve” 
smagsløgene. 
 

 

4. 
Det skal du sørge for til en vinsmagning: 

• Vinglas - helst to til hver 
• Proptrækker 
• Vandglas og karafler/kander med vand 
• Evt. smagsskemaer og skriveredskaber  
• Evt. brød 
• Hvide servietter – eller noget andet hvidt 

til at se/tjekke farven på vinen 
• Evt. en spyttespand 
• Vin - naturligvis 

 
 

 
 

Mådens vinkasse er en smagekasse der er sammensat, så de udover at være en kasse med lækre vine, 
du kan nyde en ad gangen, kan de også være en vinsmagning. 

Hver måned og nyt vinhus - og det er også en af vinene fra vinhuse, der er vores månedlige bonusvin. 
Beskrivelse af vinhuset og vinene – kan du jo vælge om du vil læse før eller efter du selv  

har smagt vinene. 
Inden du bestemmer dig for det – kan du fx på vores blog læse om ”Hvor meget bliver du egentlig 

påvirket af andres mening om smag?”. 

 
 

Rigtig god fornøjelse med vinene 
 

Charite & Preben 
Grapeland 


