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Smagekasse - giv dine smagsløg udfordringer 

 
 Denne smagskasse giver dine smagsløg udfordringer. 

En test af dine smags præferencer - Hvad foretrækker dine smagsløg 

 6 vine - opdelt til at smage 2 og 2 – hvor det er samme drue,  
men vinene er lavet på forskellige måder (vinificering) 

 

 
Smagekassen: 

 

Troballa Garnatxa Blanca 2018, Mas Blanc i Jóve 
2 fl. En filtreret og en ufiltreret 
(Der står et ”U” på bagetiketten af den der er ufiltreret) 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

100% Hvid Garnatxa/Hvid Garnacha 
14% 
0,75 L 
Lagret 4 mdr. på betonæg – se foto tv. 
Håndhøstede druer 
Økologisk  
Ca. 5000 flasker 
DO Costers del Segre 
Nydes ved ca. 10-12 grader  
 
Troballa er spontangæret på den naturlige gær, men inden da, er de 
håndplukkede druer lagt hele i ståltank, hvor de har stået kølet ned i ca. 6 
timer inden druerne presses og gæres. Det er for at få noget af kraften og 
smagen fra drueskallerne. 
Det giver også vinen lidt mere farve end så mange andre hvidvine på 
druen Hvid Garnacha. Men det er en drue der oftest giver vine med et 
laksefarvet skær. 

Efter endt gæring lægges vinen på betonæg i ca. 4 mdr.  
- se foto tv. 
Æggene er ca 2 m. høje 

Druen er hvid garnacha, en lokal drue. 
Vinmageren er kvinde 
Spontangæret på den naturlige gær 
Forseglingen er voks 
Der er lavet 1700 flasker - som er udsolgt inden den er klar til salg. 
 
 

 



                                                                           ÓGrapeland I/S 
 

100% Syrah 0%SO2, Castell D'Age 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Syrah Amfora, Castell D'Age 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Arnau, Rendé Masdéu	
 

 

 

100% Syrah 
13,5% 
0,75 l. 
Naturvin, ikke tilsat sulfit 
Økologisk og Biodynamisk 
2500 flasker i denne årgang 
DO Penedés 

En moden naturvin, med animalske dufte og stor fylde. 
God til kraftige retter, en ret med fennikel eller grillede grøntsager 
klæder også denne vin  – men bestemt også en vin til at nyde 
med tilbagelænet i fordybelse i godt selskab. 

 
 

100% Syrah 
13,5% 
0,75 l. 
Naturvin, ikke tilsat sulfit 
1 år på Amphoras 
2000 flasker i denne årgang 
Økologisk og Biodynamisk 
DO Penedés 

På en gang frugtig, mineralsk, saftig og fyldig  
En frisk, saftig og fyldig naturvin, Dyb og let på samme tid, 
karakterfuld vin med meget fin balance. 
Helt sin egen 

 

DO Conca de Baberá 
100% syrah 
Håndplukkede druer 
15% af druerne gæres i egetræsfade, 85% traditionel gæring i ståltanke 
12 mdr. Lagring i franske og amerikanske egetræsfade 
14,5% 
DO Conca de Baberrá 
Nydes ved ca. 16-18 grader 

En vin, der virkelig udvikler sig i munden - og som vinder ved mad. 
Gradvist kommer toner af sorte bær, fine tanniner afbalanceret syre og fadlagringen, frem, 
sammen med smagen af vanilje, lakrids, chokolade, kakao og ristede toast. 

En vin, der har godt af luft (dekantering). 

God til klassiske simreretter, steaks og retter med svampe. 
ARNAU er opkaldt efter vinhusets ældste søn og er fra vinmarken med navnet; La Muralla, 
med druen Syrah. 
Muralla betyder væg på catalansk, og denne vinmark ligger ved siden af væggen til et kloster 
der hedder Poblet. 
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21 del 10, Alzania 

 
 

 
 
 
 
 
   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Normalpris: kr. 1.144, - 
Denne smagekasse: kr. 998, - 

 

Vinene kan bruges som en samlet vinsmagning, eller to / tre mindre smagninger. 
 

Vi vil påstå at både nørdede vinentusiaster og vinnoviser kan få store oplevelser af denne vinsmagning - også i 
en flok blandet af hele spektret. 

Vi har prøvet dette til en vinsmagning med en meget blandet flok - og alle fik store oplevelser og var mildest talt 
ret begejstret. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

21 del 10, Alzania 
100 % Syrah 
75 cl. 
13,5% 
Manuel høst den 13. oktober. Alkoholisk gæring blev udført 
i små træfade med manuelle punch downs. 
12 måneder på nye franske egetræsfade  
Nydes ved ca. 16-18 grader 
Ufiltreret 
DO Navarra  
 
Finca de Los Yesos, hedder marken hvor denne vin er fra. 
En lille vinmark med mager jord, høj hældning, ler-kalksten 
og fuld af sten. 
 
Mørk vin med mange niveauer i smagen, en rigtig nydevin - 
med mørke bær, toast, lakrids og kaffe. Eller som vi kalder 
det, en oplevelsesvin, hvor man bare kan læne sig tilbage 
og nyde de mange smage der fremkommer. 

Nogle af fadene er tosted (brændt på indersiden) lidt mere 
end normalt, hvilket giver smage som toast, lakrids og 
kaffe. 

Vinens navn refererer til den dato deres datter Maria blev 
født. 

Prøv den til røget mad, grillede stege eller kraftige 
bønneretter med røget paprika. 
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Smagninger med vinene i denne smagekasse  
 

 
 

 
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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Hvidvinssmagning: 
2 hvide vine - hvor eneste forskel er at 
den ene er filtreret - det er den anden 
ikke 
Troballa, lavet på Garnacha Blanca 
kold macerering i ca. 4 timer inden 
presning 
Spontangæret på den naturlige gær 
Lagret 4 måneder på æggeformede 
amphoras 
Begge er klaret - den ene filtreret - den 
anden ikke  
Prøv at smage den filtrerede først og 
derefter den ikke filtrerede. 
Gerne i to glas – duft og smag de to 
hvidvine. Kan du smage forskel – hvilken er 
du mest til? 
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, men kan se for dig hvilke 
sammenhænge og tidspunkter du vil 
foretrække den ene eller den anden 
hvidvin. 
 
  

 
 
 

Den store smagning – de tre smagninger lagt sammen. 
Hvidvinene først, så Naturvinene og til slut de to Syrah fra Navarra og Conca de 
Bárbera 

 
 
 
Smag Syrah/med og uden lagring på amfora: 
Disse to rødvine har også én ting der 
adskiller dem, den ene har et år på store 
ler amforas, det har den anden ikke. Det er 
også druer fra samme marker, samme 
vinmager (ønolog) men to forskellige 
årgange, pga. det ene år i amfora. 
De to rødvine er desuden Naturvine og 
biodynamiske 
 

 
 

 
Prøv at smage dem i denne rækkefølge: 
100% Syrah først og derefter Syrah Amfora 
– gerne i to glas – og smag og mærk efter 
de forskelle og ligheder på disse vine. 
Hvordan forskelligheden i tid på amfora 
influerer på vinen (alderen har naturligvis 
også en lille betydning, det er kun et år, 
men vind og vejr er jo altid forskelligt).  
 

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 igen til to 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. 
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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. 8-10 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. 

 
 
 
Fadlagret Syrah: 
(Syrah igen, men det er noget helt andet) 
21 del 10 og Arnau 
Begge årgang 2016 
Den ene fra Navarra der ligger inde i landet 
den anden fra Conca de Barberá i 
Catalonien 
Den ene er lagret 12 måneder på franske 
egetræsfade  
Den anden 12 måneder i franske og 
amerikanske egetræsfade  
Prøv at smage Arnau først og derefter 21 
del 10. 
Gerne i to glas – duft og smag de to vine. 
Kan du smage forskel – hvilken er du mest 
til? 
Vi (Preben og Charite) er ikke enige om 
hvilken der dufter mest sødt, men vi er 
enige om at de er ret forskellige, men 

lækre på hver sin måde, og at mad giver 
noget til begge vine. Men hvad synes du? 
Hvilke smage finder dine smagsløg. 
Måske er du til begge, men prøv dem først 
uden mad og derefter med mad. 
Husk at de begge skal have meget luft. 
 

 
  

 
 
 
 
 
Det er naturligvis også en ulighed at smage alle 4 Syrah – og lære spansk Syrah at 
kende. 
Smag de to naturvine først og så Arnau og 21 del 10 bagefter. 
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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 
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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 

 


