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Mas Vicenç smagekasse  

 
Mas Vicenç - er en familie vingård 

 
 

Vinhuset er drevet af de to unge brødre 
Vicenç og Xavier, med hjælp fra deres 
forældre. Faderen med at dyrke markerne 
og moderen med regnskab. 
 
Vicenç er den ældste af brødrene, og 
vinhusets ønolog. Xavier er sommelier,  
sammen har de et perfekt makkerskab. 
 
 
 
 

Brødrene er 5. generation på gården, men 
tidligere har de dyrket vinmarkerne og solgt 
druerne. De dyrker også oliven, mandler, 
hasselnødder og figner. 
 
Mas Vicenç står for spansk vin i ny stil, som de 
selv siger, vil de gerne gentænke traditionerne 
(rethink tradition) indenfor vin men også i forhold 
til etiketter. 
  
 
Vi har besøgt familien mange gange, bl.a. var Preben forbi på sin cykeltur i juni 2019, 
hvor han cyklede rundt i Catalonien i 3 uger. 
Her cyklede han ind til vingården den eneste dag det regnede på turen, men til 
gengæld regnede det kraftigt. 
(Du kan se videoer fra Prebens cykeltur på vores webside: Viden à Video, eller på 
vores youtube kanal: Grapeland I/S.) 
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Flors i Violes 
 

                       
  
 
El Terrat 

 
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

  
 
Castell Tallat 

Granacha, Tempranillo, Syrah  
12,5 % 
75 cl. 
Serveringstemperatur 8-10 grader 
DO Tarragona 
  
Intens vin - nærmest er lykke på flaske, søde røde bær, granatæble, elegant syre 
Farve varm mørk fersken, Sødmefuld duft af røde bær og granatæble, smagen er 
ikke så sød som duften antyder. Munden fyldes af søde røde bær, bitter granatæble 
der styrres elegant af syren og den komplekse smag med en meget fin balance. 
Meget intens vin der nærmest er lykke på flaske, navnet betyder også lykke på 
Catalansk. 
Er fantastisk til nydelse i solen, men kan også serveres til salater, lette fiskeretter eller 
milde oste. 
 
 

Muscat (moscatell de gra petit), Macabeu og Garnatxa Blanca 
12% 
0,75 L 
Håndhøstede druer 
DO Tarragona 
Nydes ved 6-8 grader 
 
Frisk ung vin, perfekt til terrassen. 
Duft af hvide frugter og blomster. 
Smag af blomster og friske grønne noter, man kan tydeligt genkende smagen af 
muscat druen, men vinen er ikke sød. 
En vin der inviterer til at nyde livet. 
De unge brødre der laver denne vin, kalder den også for scorevinen (Og vi har 
eksempler på at den virker;)) 

856 fl. 
100% Macabeu 
14,5% 
0,75 L 
5 mdr. lagring i amfora (ler) 
DO Tarragona 
Nydes ved 8-10 grader 
 
Modig lagret hvidvin, elegant, cremet og insisterende vin med lang 
eftersmag. 
Elegant gylden vin, fra en helt speciel gamme vinmark plantet i 1912, af 
olcefaderen Ramon Morató.  
Mandel, fennikel og modne hvide frugter. 
En hvidvin der kan gå til fyldige vegetar og fiskeretter. Prøv fx med 
Dorader bagt i ovnen med hvidløg og krydderurter. Eller en risotto med 
svampe. 
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Dent de Lleó 
 

                       
 
 
 
 
Nit de Lluna  
 

                       
  
 
 
L'Arlequi  

Ull de Llebre (Tempranillo), Syrah, Cabernet Sauvignon og Samsó (Carinyena) 
13,5% 
0,75 L 
12 mdr. Fadlagring franske fade hvoraf ingen er nye, men brugt 2, 3, eller 4 
år 
Håndhøstede druer 
DO Tarragona 
Nydes ved ca. 18 grader  
 
Intens dyb smag af mørke bær og et strejf af vanilje, en moderne spansk vin med den 
genkendelige smag af tempranillo, og en venlig og varm lang eftersmag. 
 
Perfekt til tapas og pizza, eller som de unge brødre der laver denne vin siger: "For a 
romantic dinner" 
 
 

40 % Granacha Blanca og 60 % Chardonnay   
13,5% 
0,75 L 
2-3 mdr. fadlagring i nye egefade 
DO Tarragona 
Nydes ved 10-12 grader 
 
Modig fadlagret hvidvin, elegant, cremet og insisterende vin med lang eftersmag. 
Elegant gylden vin, med den genkendelige smag af fadlagret Chardonnay. 
Tydelige noter af moden citrus. 

En hvidvin som kan overdøve mange rødvine.  
De af vores kunder der enten ikke kan tåle rødvin, eller ikke bryder sig om rødvin, bruger denne 
hvidvin til kraftige kødretter. 

Den egner sig også til Asiatisk mad, røget fisk og andre kraftige fiskeretter. 

 
 

Merlot, Cabernet Sauvignon, Syrah og Samsó (Carinyena) 
14,8% 
0,75 L 
Merlot, Cabernet Sauvignon og Samsó 
12 mdr. Fadlagring på amerikanske fade, både nye og fade der har været brugt et år 
Håndhøstede druer 
DO Tarragona 
Nydes ved ca. 18 grader 
ca.10.000 fl. pr årgang 

  
En elegant men kraftig vin, mørke bær og chokolade og med behagelige tanniner. En vin 
der bliver endnu bedre med mad, fx kraftige kødretter. 
En moderne spansk vin med meget fin balance og lang               
eftersmag.  
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Smagninger med vinene i denne smagekasse  

fra Mas Vicenç 
 

 
 

 
 

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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Rødvinssmagning: 
 
De to rødvine i denne smagekasse er ret 
forskellige i stil.  
Der er stor forskel på vinenes fadlagringen 
og til dels på druerne. 
De har begge Cabernet Sauvignon, 
Carinyena (Samsó) og Syrah. 
Nit de Lluna har desuden Ull de Lrebre 
(Tempranillo) og L’Arlequí har desuden 
Merlot. 
Nit de Lluna er lagret på franske fade 
hvoraf ingen er nye, men brugt 2, 3, eller 4 
år før denne vin fyldes på. Det giver fade 
der ikke afgiver så meget smag til vinen 
som helt nye fade ville gøre. Vinen 
bibeholder dermed mere af frugten fra 
druerne. 
L’Arlequí er lagret på amerikanske fade, en 
blanding af helt nye fade og fade der har 
været brugt til vin et år. Nye fade afgiver 
mere smag til vinen end fade der er brugt 
før. 
 
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. 
 
Prøv at smage Nit de Lluna først –  
Smag gerne i to glas, så du kan 
sammenligne de to vine.  
 
Er du mest til den ene eller den anden vin 
– 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 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 rosévinen først, derefter El Terrat, Castell 
Tallat, Dent de Lleó, Nit de Lluna og til sidst L’Arlequí 

 
 
 
Hvidvins smagning 
Ligesom de to røde vine er de tre hvide 
vine fra Mas Vicenç meget forskellige i både 
smag og stil, faktisk er de endnu mere 
forskellige end rødvinene. 
 
Smag først El Terrat, og igen gerne i flere 
glas, så du kan sammenligne de tre vine. 
El Terrat er lavet på en blanding af 
Garnacha Blanca, Muscat og Macabeu, en 
let og blomstret vin lavet udelukkende på 
ståltanke. Smag derefter Castell Tallat, der 
udelukkende er lavet på Macabeu (en vin 
på 100% en druesort kaldes også en 
monovin), fra nogle af vinhusets ældste 
vinstokke, plantet i 1912. Læg mærke til 
smagene fra måden denne vin er lagret på 
– en fyldig/cremet fornemmelse og en  

 
 
mere intens vin. Smag herefter Dent de 
Lleó lavet på både Garnacha Blanca og 
Chardonnay – fadlagret, bærer endnu mere 
præg af måden den er lavet på i vinhuset.  
2-3 måneder på helt nye amerikanske fade, 
hvilket giver denne vin dens helt specielle 
stil, med dybde og fylde.  
Prøv at smage alle tre vine helt kolde og så 
igen når de er blevet lidt varmere.  
Måske du kan fornemme de forskellige 
tidspunkter eller retter vinene kan bruges 
til alt efter temperatur. Og igen er du 
måske mest til vinene helt kolde eller lidt 
mere tempererede. 
 
Især vine lagret på amfora eller træfade 
har forskellige smage alt efter 
temperaturen – synes vi.
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Generelt for smagning af vinene i denne smagekasse: 
 
De to rødvine og de tre hvidvine i denne 
smagekasse er ret forskellige i stil, det 
giver dig mulighed for at opleve hvad du 
synes om hver af de disse stilarter, hvilket 
du også kan bruge fremover, når du skal 
vælge vin. Fx på en restaurant. Hvor du 
kan bruge ord og oplevelser fra 
smagningen af disse vine, til at forklare 
hvilken vin du gerne vil nyde til maden. 
 
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? 

Måske en af jer bedst kan lide vinen når 
den er koldest og en anden når den er lidt 
mere tempereret. 
Hvis I normalt ikke er vilde med de samme 
vine, kan denne oplevelse måske få jer til 
at kunne lide den samme vine fremover – 
hvis temperaturen bare ikke er den 
samme. 
Smag gerne 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. 
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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 

 
 

Rigtig god fornøjelse med vinene 
Charite & Preben 

Grapeland 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


