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Cava smagekasse  

 

Cava fra vinhuset Carles Andreu  
 

Er du også vild med cava, eller vil du bare gerne lære cava at kende. 
 
I denne smagekasse kan du opleve cava og de mange smage og facetter af skøn 
luksus som strømmer ud af flaskerne. 
Ved at smage flere forskellige cava’er, får du testet dine smagsløg, så du fremover 
kan vælge præcis den cava, der give dig smil på læben.  
Dette er også en unik mulighed for, at smage cava, når den er allerbedst, og få et 
indblik i hvordan cava fremstilles.  

 

Carles Andreu er et gammelt familie vinhus 
 
 

Familien købte den første jord i 1781, siden 
er det blevet til mange flere marker. 
De dyrker tre lokale druer: Macabeo, 
Parellada and Trepat, som først og fremmest 
bliver til cava, men også én hvid og én 
rødvin. 
 
Familien har, som rigtig mange andre 
vingårde, i mange år været en del af et 
kooperativ. Men for ca. 20 år siden trak 
Carles Andreu, faderen i huset, nogle marker 
ud til at lave deres egne vine, det er nu ca. 

50% af deres marker de laver vine i familiens navn, resten af høsten går stadig til 
kooperativet. 
 
Lidt sjov viden: 
Vinhøsten 1888 fra Celler Carles Andreu blev målt i en vægtenhed der hed: @  
@ er ca. lig med 12 kg. 
De havde mest druen Trepat, og det var den mest værdifulde dengang.  
Det er netop denne drue to af disse cava er lavet på.  
 
(Se fotos af bogen med optegnelser fra høsten 1888 på www.grapeland.dk under: vores vinhuse à 
Celler Carles Andreu. Eller på vores facebbok:grapeland.dk) 
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Carles Andreu Cava Rosat Reserva Brut 
 

                       
 
 

Cava Rosat barrica fra Carles Andreu  
 
 

                      
 
 
Cava Brut Reserva 
 
 
                      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

100 % Trepat 
11,5 % 
0,75 l. 
Brut 
Lagret 16 mdr. på flaske (2. gæring) 
Nydes iskold – 6-8 grader 
DO Conca de Baberra 
 
Mørk hindbærrød (romantisk) farve, små fine bobler og en smag der 
tiltaler mange rosé elskere. 
Selvom denne cava er Brut (halv tør), kan den både bruges til det 
søde og salte køkken.  
God som aperitif, til bryllupskage, let sommermad, snacks eller blot 
til nydelse. 
 

Drue: 100 % Trepat 
11,5 % 
0,75 l. 
Brut 
Gæret på nye franske egefade 
Lagret min. 26 mdr. på flaske (2. gæring) 
Nydes iskold – 6-8 grader 
DO Conca de Baberra 
  
Helt speciel tør rosé cava med fadlagring der giver den en  
moden og kompleks smag. 
 

Druer: Parellada, Macabeu, Xarel.lo og Chardonnay 
11,5 % 
75 cl 
Nydes iskold – 6-8 grader 
2. gæring min 18 mdr. 
DO Conca de Barbera 
  
Lysegul farve med grønt skær. Fin og konstant rosenkrans (det er der hvor 
boblerne bryder overfladen) af bobler. Frugt i næsen med intens aroma 
(æble). 
Tør med en frugtagtig bund og meget fin syre. 
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Cava Brut Nature Reserva  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cava Reserva barrica fra Carles Andreu  

 
 
 
Cava Rosat barrica fra Carles Andreu  
 

 
                      
 

  

Druer: Parellada, Macabeu, Xarel.lo og Chardonnay 
11,5 % 
75 cl 
Nydes iskold – 6-8 grader 
2. gæring min 18 mdr. 
DO Conca de Barbera 
  
Frisk og læskende cava. 
Ung og let smag men med en stærk personlighed. 
Hvide frugter, citrus og meget nem at holde af. 

 

Årgangscava: 2015 
Druer: Parellada, macabeu og chardonnay 
Fra omhyggelig udvalgte druer. 
Blød presning af hele druer, hver sort for sig 
Lagret ca. 6 mdr. på nye franske egefade 
Anden gæring min. 26 mdr. 
Nydes iskold – 6-8 grader 
11,5%  
75 cl 
DO Conca de Bárbera 
  
Blide, bløde og vedholdende bobler. En frugtig fusion mellem vin og fade, hvilket 
giver en helt speciel citrus/appelsinskal i smagen. 

En cava der både kan nydes som den er eller med mad, både lette men også 
kraftigere retter. 

 

Årgangscava: 2011 - Gran Reserva 
Druer: Parellada 80 %, 10% macabeu og 10 %chardonnay 
Fra omhyggelig udvalgte druer. 
Blød presning af hele druer, hver sort for sig 
2. gæring min 72 mdr. 
Nydes iskold – 6-8 grader 
11,5%  
75 cl 
DO Cava - Conca de Bárbera 
 
Sanselig cava, frisk, cremet med toastede noter og en vedholdende lang smag. 
Fin og konstant krone (Der hvor boblerne bryder overfladen) af bobler. 
 
Den lange aldring i flasken giver en cava med virkelig elegante og vedvarende bobler. En dyb 
smag fra druen Parellada med noter af pære, fennikel, mandler og toastede noter fra den 
lange tid på flasken. Den cremede fornemmelse i munden komplimenteres i harmoni med 
syren og den friske og virkelig lange smag, med et mineralsk touch med kridt baggrunden. 
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Smagninger med Cava’erne i denne smagekasse  
 

 
 

 
At smage på vin og cava, 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. 

 
 

Denne smagekasse der er sammensat, så disse cava, udover at være en kasse med 
lækre cava, du kan nyde en ad gangen, kan de også være en cavasmagning. 

Beskrivelse af vinhuset og vinene – kan du jo vælge om du vil læse før eller efter du 
selv har smagt. 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?”. 
 

 
Du kan vælge at nyde disse skønne cava en ad gangen. 

– men der er også mulighed for en eller flere smagninger i denne smagekasse. 
 

 
 

Læs evt. ”Mere viden om cava” længer nede i dette skriv, inden du smager. 
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Rosé cavasmagning:

De to rosé cava i denne smagekasse er ret 
forskellige i stil.  
Der er stor forskel er tiden i flasken (anden 
gæring) og fadlagring eller ej.  
For de er lavet på samme drue: Trepat. 
Og de har samme tørhed: Brut 
 
Smag Cava Rosat Brut først og derefter 
Rosat Trepat Barrica – eller smag dem i to 
glas samtidigt. 
 
Sørg endelig for at temperaturen er i den 
lave ende – ca. 6-8 grader når I starter  
smagningen, for cava 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. 
 

Kan du fornemme at de har samme drue 
og samme tørhed? 
  
Er du mest til den ene eller den anden 
cava? 
Er du mest til den friske unde rose cava, 
eller til de mere dybe smage af 
fadlagringen i den anden? 
 
Prøv at fornemme – og måske notere -  
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 begge cava, men kan se for 
dig hvilke sammenhænge og tidspunkter 
du vil foretrække den ene eller den anden 
cava. 
 
 

 
Den store smagning: 
Smag alle cava med rosécava’ene først, derefter Brut, Brut Nature, 
Cava Reserva Barrica og til sidst Celdoni. 

 
 
Smagning – tørhed 
Brut og Brut Nature – Brut Nature er den 
tørreste Cava der findes – Brut har fået 
tilsat en smule sødere vin, men den er 
stadig tør. 
Smag først Cava Brut Nature, derefter 
Cava Brut, og igen gerne i to glas, så du 
kan sammenligne de to cava. 
De har begge den samme blanding af  
 
 

druer: Parellada, Macabeu, Xarel.lo og 
Chardonnay, og lagringen på flaske er også 
lige længe. 
Så du kan virkelig blive klogere på hvad 
tørheden og de smage det giver. 
Prøv at smage begge cava helt iskolde og 
så igen når de er blevet lidt varmere.  
Måske du kan fornemme hvornår de to 
forskellige cava smager dig bedst. Og til 
hvad (mad eller uden) den enkelte cava 
kommer bedst til sin ret. 

 
Fadlagring og lang flaske lagring 
Cava reserva Barrica og Celdoni er begge 
Brut Nature og altså samme tørhed. 
Men måden de er lavet på (vinificering) er 
helt forskellig.  
Den ene har virkelig lang tid på flasken i 
anden gæring (72 mdr.). Den anden har 
fået fadlagring inden anden gæring, men 
har også ligget forholdsvis langt tid i anden 
gæring (26 mdr.).  
Smag igen de to cava virkelig kolde og på 
en gang til at starte med. Smag Celdoni 
først og derefter Reserva Barrica. 

Som ved de to rosé cava er der forskel på 
fadlagring og tid på flaske – men her er 
den end fadlagret, og den anden meget 
længer på flaske – så lg mærke til hvad du 
synes hhv. Fadlagring og tid gør ved 
cavaen. 
Der er også forskel på 
druesammensætningen, hvilket naturligvis 
også gør noget ved smagen, men prøv i 
første omgang at fokusere på den forskel i 
de dybe smage i de to cavaer, som 
fremkommer af hhv. fad og tid. 
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Generelt for smagning af cava’ene i denne smagekasse: 
 
Det er en god idé at servere cava’en ved en 
temperatur på ca. 6-8 grader 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? 
Måske en af jer bedst kan lide cava når den 
er koldest og en anden når den er lidt mere 
tempereret. 
Smag gerne cava’ene uden mad først, og 
server så 3-4 forskellige små retter/tapas 
til. Retter hvor én smag er den 
dominerende. Siden denne smagekasse er 
cava, har jeg lavet lidt om i mine normale 

forslag til smagekasser, hvor der normalt 
er vin i. 
Salt: fx ost eller saltede mandler. Umami: 
fx svampe eller noget med sorte hvidløg. 
Bittert: fx kål (vildt godt til tørre cava) eller 
oliven (Arbequina og Caspe har en fin 
bitterhed). Syrligt: fx en salat med en blid 
dressing med hvidvinseddike eller Ensalada 
Rusa. Sødt – til Cava Rosat: fx frugt eller 
marcipan (det kunne også sagtens være en 
Torta de Santiago. 
Og test hvad det gør ved smagen i vinene, 
at du spiser mad til. 
PS: find opskrifter på grapeland.dk 

 
 

Mere viden om cava 

Kort fortalt – sådan laves cava: 
De høstede druer gærer hver for sig, vinen blandes og hældes på flasker. 
Der tilsættes en blanding af gær og sukker og der sættes en kapsel på flasken. 

Herefter kommer anden gærring, hvor boblerne fremkommer ved at gæren optager sukkeret. 
Der kommer også andre smage i vinen under lagringen, så som tostede noter. 

Når flaskerne har ligget længe nok (cava skal ligge min. 9 mdr.), efter vinhusets mening, 
laves disgorgement (bundfaldet tages ud). Herefter fyldes flaskerne op med en dosage, enten 
cava fra en anden flaske fra samme lagring, eller sødere vin, alt efter hvilken tørhed man vil 
have i cavaen. 
Der sættes den karakteristiske prop og metaltråd på flasken.  
 
Glas og iltning af cava: 
Brug gerne hvidvinsglas til smagningen, hvis du ikke har de moderne bobleglas, der har en 
større diameter midt på end de klassiske fluteglas.  
Brug meget gerne glas der går ind foroven (tulipanform). 
Det er vigtig for at smagen udvikler sig, så du får de smage frem som er i cavaen. 

Det er en god idé at lægge glasset så langt ned at cavaen ikke løber ud – og derefter dreje 
glasset langsomt rundt – det ilter cavaen uden at boblerne forvinder (som de ville gøre hvis 
du slyngede caven rundt i glasset, som man gør med vin). 

Bliv klog de forskellige ord for tørheden/sødmen i cava: 
De forskellige betegnelser som brut og seco forholder sig hele tiden til tørheden i en cava. 
Det vil sige, at det er de forskellige grader af tørhed, du får oplysning om, også selvom du 
søger efter en sød cava. Her skal du vælge den mindst tørre, hvilket er lig med en sød cava. 
Det er lidt rodet, men det er essensen i skalaen: Semi Seco = halv tør - og dermed også = 
halv sød. 
(Læs mere på grapeland.dk/pages/bliv-klog-pa-torheden-i-bobler-pa-ca-3-min) 
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Få viden om at holde på boblerne længe efter åbning - og meget mere på grapeland.dk 

 
 
 
4 tips til at gøre dine egene vinsmagninger 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/cavaglas - 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 

 
 
 
 

Rigtig god fornøjelse  
Charite & Preben 

Grapeland 
 
 
 


