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Más Que Vinos – tre venner – tre vinmagere 
 
De tre venner Alexandra, Margarita (May) og 
Gonzalo startede vingården Más Que Vinos i 1999.  
Vingården har været i Gonzalo's familie siden 1851. 
Vinmarkerne ligger i Mesa de Ocaña, tæt på Toledo. 
De tre venner er alle tre ønologer (vinmagere), og 
startede med at have et rådgivningsfirma, hvor de 
arbejdede med at lave vin og rådgav om alt der har med 
at drive en vingård at gøre.   
De overtog sammen vingården og omdøbte den til 
navnet på deres fælles firma.  
Filosofien for de tre venner er at bruge lokale 
druesorter: Cencibel, Garnacha, Airen og Malvar. At 

dyrke vin efter bæredygtige metoder og bruger mere og mere amforas i vinproduktionen.  Amforas 
er store lerfade. (Som de oprindeligt brugte i Spanien)  
Se foto – det første er nye amforas som bruges til bl.a. denne vin.  

 
Foto herunder er de gamle amforas som blev 
brugt på vingården før i tiden. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Los Conejos Malditos Blanco 2018 

 Druer: Malvar og Arien 
13% 
75 cl 
Høstet i hånden i slutningen af september 
Spontan gæring i Amforas, hvoraf ca. 20% er hele klaser (Så det er en semi orangevin) 
Malolaktisk: Spontan i amphoras (tinajas) 
Serverings temperatur 14-16 grader 

De forbandede kaniner” en ny naturvin lavet af druer fra de vinmarker, der er mest 
plaget af vilde kaniner. Dette er første årgang af denne vin. 

Modne gule stenfrugter blandet med aromaer af valnød, tørrede urter og 
mineraler.Fin afbalanceret syre og god mundfølelse. Aromaer af kvæde, tørret 
abrikos og melon blandes med vilde urter og mineraler. En behagelig flygtig note af 
cider og en mellemlang finish. 
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Los Conejos Malditos Tinto 2018 

 
 

 

 
Ercavio Joven 2018 
 

 
 
Ercavio Roble, Tempranillo Viñas de Meseta 2017 

 

100 % Tempranillo 
0,75 l. 
13% 
Nydes ved ca. 16-18 grader 
4 måneder på amforas 
Håndhøstede druer 
DO Castillo la Mancha 
 
Mørk kirsebær rød farve med violet kant, som ofte kendetegner en ung vin. 
Varm frugtsmag, bløde tanniner, ledsaget af en lang, frisk fløjlsagtig 
eftersmag. En velafbalanceret, direkte og ukompliceret vin. 
Efter gæring i ståltanke flyttes vinen til amforas – store cement/lerfade. 
God til let sommermad, pastaretter, tapas, snacks eller blot til nydelse. 
 

Drue: 100 % Tempranillo (Cencibel) 
0,75 l. 
14% 
6 måneder på franske egetræsfade 
Herefter på amforas til vinen fyldes på flasker  
30-50 år gamle bush vinstokke  
Nydes ved ca. 16-18 grader Håndhøstede druer 
Vino de la Tierra de Castilla Økologisk  

Dufter af mørk frugt og en snert af cedertræ, vanilje, lakrids, krydderi og espresso. 
Smagen er blid og dog fyldig med modne tanniner under et kompleks tæppe af sort 
frugt med en lang og blød eftersmag. 
God til lette gryderetter, danske klassiske retter, pizza, snacks eller blot til nydelse.  

Årgang: 2018 
Vinhus: Mas Que Vinos 
13% 
75 cl 
Druer: 100% Cencibel (Tempranillo)  
Høstet i hånden i slutningen af september 
Spontan gæring af hele klaser (Hvilket hedder "De la madre" på spansk) 
Malolaktisk: Spontan i amphoras (tinajas) 
Serverings temperatur 14-18 grader 

”De forbandede kaniner” en ny naturvin lavet af druer fra de vinmarker, der er     
mest plaget af vilde kaniner. 

  Røde bær, kirsebær og et strejf af blomme og lakrids. 

En saftig, ung rødvin med frisk syre.  
Medium lang finish. 
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 Ercavio Selección Limitada 2015 

 

 
 
 
Vina El Señorito de Ercavio 2015 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Drue: 100% Tempranillo 
14,5 % 
75 cl. 
Håndhøstede druer (slut september) 
Spontan gæring med den naturlige gær 
Malolaktisk gæring i Amphoras 
Lagret 9 måneder i nye franske egetræsfade 
Nydes ved ca. 16-18 grader 
DO Castillo la Mancha 
Hvis du søger mere kraft, elegance og smag af lakrids, er denne vin lige dig. 
En kraftig men elegant kølig smag af lakrids, rødebær og eksotiske krydderier. 

Denne vinmark er den mest "besværlige" at dyrke - men den giver en 
enestående høst. 
Se her en lille fortælling om de vilde kaniner i denne mark. 
 
En kraftig men elegant kølig smag af lakrids, røde bær og eksotiske krydderier 
og toastede noter. Lang og blid eftersmag. 

Gør det godt med grillet kød, røde bøffer, lam, vildt, simremad og andre retter 
med af umami - prøv den tilretter med svampe, hvis det skal være vegetar. 

14,5 % 
75 cl. 
Drue: 100 % Tempranillo (Cencibel) 
30-50 år gamle vinstokke.  
Gæring: I rustfrit stål tanke med naturlig gær 
Malolaktisk: Spontan i amphoras. 
12 måneder i nye amerikanske egetræsfade. Kun de bedste tønder er valgt 
Nydes ved ca. 16-18º 
Økologisk 
Vino de la Tierra de Castilla 

Vanilje - velafbalanceret fløjlsbløde tanniner, lakrids - fadlagret til perfektion. Tiltalende 
rubinrød, livlig og ung for sin alder. 
Fine aromaer af bær, krydderi og vanilje. Tip om toffee 
I ganen præsenterer vinen sig elegant, med medium krop. Frugtens aromaer af bærrene er 
velafbalancerede med bløde, fløjlsagtige tanniner og god surhed. Målet er langt og elegant. 
Kraftige fiskeretter som tunfisk og sværdfisk, roastbeef, grønt, and og perlehøns. 
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Smagninger med vinene i denne Månedens smagekasse  
fra Mas Que Vinos 

 

 
 

 
 
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 en eller flere vinsmagninger i denne vinkasse. 
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Tempranillosmagning: 
 
Alle 5 rødvine i denne smagekasse er på 
druen Tempranillo. 
 
Du kender måske denne klassiske spanske 
drue (Preben kalder den for Spaniens 
nationaldrue). 
Den har mange forskellige navne, ved 
Toledo, hvor disse vine kommer fra, 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 de yngste vine 
uden fadlagring først, og derefter vine med 
mere og mere fadlagring. Den sidste er en 
vin fra en enkel og helt speciel mark.  
 
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. 
 
El Señorito skal have virkelig meget luft for 
at åbne sig. Giv den gerne en tur i en 
karaffel. Selecció Limitada skal også have 
lidt luft, men resten er klar med det samme 
efter åbning. 
 
Smag hvordan Tempranillo kan smage ret 
forskelligt, alt efter måden vinen er lavet 
på – 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/ingen 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. 
 

 
Den store smagning: 
Smag alle vinene med den hvide først. 
Tag derefter rødvinene rækkefølgen ovenfor. 

 
 
Naturvinssmagning 
Om du har smagt mange naturvine før – eller er lige ved at lære denne stil af vine at kende, 
er det en interessant smagning med de to vine der hedder Los Conejos Malditos. 
Dit mål kunne fx være at opleve den cider-karakter mange hvide naturvine har, og frugtighed 
og syren i rødvinen. 
Smag først den hvide og dernæst rødvinen, og læg mærke til forskelle og ligheder karakteren 
i vinene. 

   1.        2.        3.         4.         5.  
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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. 

 
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 
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Månedens smagekasse  
Januar / februar 2021 

 

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 
 

 

Denne månedens smagekasse er med 6 fl. vin fra 

vinhuset Mas Que Vinos 
1 fl. Los Conejos Malditos Blanco 2018 

1 fl. Los Conejos Malditos Tempranillo 2018 

1 fl. Ercavio Joven 2018 

1 fl. Ercavio Viñas de Meseta 2017 

1 fl. Ercavio Selección Limitada 2015 

1 fl. Viña El Senorito de Ercavio 2015 

 

Normalpris: kr. 752, -  
Denne måned: kr. 629, -  

 


