
INDBYDELSE TIL SMAGNING AF SPANSK VIN ! 

TORSDAG 

D. 21 AUG 2014 

VINSMAGNING I VORES NYE OMGIVELSER  

SPÆNDENDE AFTEN I SPANIENS  TEGN MED 

JENS STOKHOLM !! 

Som den første smagning efter en dansk sensommer med 
temperaturer og sol, der i perioder har haft spanske dimensioner, 
lægger SAS Vinklub ud med en spansk vinaften.  

Vi har overtalt klubbens tidligere formand Jens Stokholm til at tilrettelægge denne aften og stå for 
selve smagningen. Jens har et mangeårigt kendskab til Spanien, Caminoen og de spanske vine helt 
tilbage til 1980’erne, hvor udbuddet ikke var så stort, og hvor man egentlig kun havde smagt røde 
vine fra Rioja. Jens har tidligere gennemført spanske vin smagninger i klubben.  

Denne gang vil han fokusere på de nye/gamle vindistrikter, der kvalitetsmæssigt er nået op på samme 
høje niveau som klassikerne Rioja, Ribera del Duero, Navarra og Penedes. Vi skal smage hvidvine fra 
Galicien - Rias Baixas, der nu endeligt begynder at komme frem hos mere end en enkelt dansk 
vinhandler og fra Rueda. Nye røde vine i topklassen dukker op i mange spanske vindistrikter. Jens vil 
fokusere på Priorat, El Bierzo, Toro og med en enkelt referencekending fra Alejandro Fernández.  

Til en spansk vinaften hører tapas, - måske med rigtig spansk tortilla, hvis vi da kan finde et køkken, 
der vil lave den.  

MEDLEMSPRIS PÅ KUN KR. 275,- Ikke-medlemspris kr. 325,- 

Her er lidt information om de vinområder hvorfra vi skal have en dejlig smagsoplevelse : 

                                                  PRIORAT 

Priorat var nærmest ukendt som vinområde for 20 år siden. I dag 
produceres nogle af Spaniens bedste og ikke mindst dyreste vine i 
Priorat. Vinene kan nu måle sig med dem fra Ribera og andre højt 
værdsatte vine i Europa. De primære druetyper er Garnacha 
(Grenache) og Carignan, der kan give helt enestående resultater, når 
de høstes fra områdets gamle krogede vinstokke. Ud over dette dyrkes 
naturligvis også de næsten allestedsnærværende Cabernet Sauvignon 
og Syrah, der også giver ganske bemærkelsesværdige resultater. 

Druesorter i Priorat : Cabernet Sauvignon, Carineña, Chenin Blanc, 
Garnacha, Garnacha Blanca, Garnacha Peluda, Macabeo, Merlot, 
Pedro Ximénez, Syrah og Viognier 

 



BIERZO 

Den lille appellation Bierzo 
er en del af det gamle 
kongerige Léon, nu kendt 
som Castilla-Léon-regionen, 
i det rå, bjergrige landskab i 
den nordvestlige del af 
Spanien, tæt på Pyrenæerne 
og den franske grænse.  ���Den tætte beliggenhed på de 
høje bjerge giver meget nedbør i Bierzo og 
alkoholprocenten bliver derfor knapt så høj som i 
vinene længere sydpå. ���Vin fra Bierzo er primært rødvin 
– og overvejende produceret på den lokale Mencia-
drue, som skulle være nært beslægtet med Pinot Noir. 
Den blandes dog som oftest med Garnacha for at få 
styrke og farve. ���Bierzo vinene er fra starten frugtrige og 
saftige, men efterhånden som de ældres, bliver de mere 
komplekse og fede, dog uden at den charmerende 
frugtrigdom tabes. Der produceres også en mindre 
mængde rosé, ligeledes på Mencia og Garnacha, mens 
der til områdets hvidvine anvendes druesorter som 
Doña Blanca, Godello, Malvasia og Palomino. ���  

Druesorter i Bierzo: Dõna Blanca, Godello, Mencía, 
Malvasia og Palomino 

TORO 

Gennem mange 
århundreder blev vin 
fra Toro lovprist til 
skyerne for sin mørke, 
magtfulde, alkoholrige 
og fyldige karakter. 
Da de gamle 
kongedømmer opløstes, forsvandt vinene fra Toro 
også. ��� Klimaet er udtalt kontinentalt med meget 
varme somre og strenge vintre, hvilket giver 
druerne Tinto de Toro (synonymt med 
Tempranillo), Tinto de Madrid, Garnacha, 
Malvasia og Moscato deres usædvanlige intense 
og velsmagende karakter. ���Toros vine er igen 
værdige til både konger, dronninger og kræsne 
ganer. Sorter som Cabernet Sauvignon og Merlot, 
ses stort set ikke. Vinene fra Toro skal minimum 
indeholde 75% Tinto del Toro. Alkoholstyrken 
skal være på minimum 12,5%, men ofte kravler 
den op omkring 15%. Vinene kan drikkes et år 
efter høsten, men de tunge af slagsen er bedre 
som Reserva eller Gran Reserva. Tempranillo i 
Toro udvikler en udtalt duft af solbær, sort peber 
og mælkesyre.  

Druesorter i Toro : Garnacha, Malvasia, Tinto del 
Toro (Tempranillo) og Verdejo 
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RIAS BAIXAS 

Spaniens bedste hvidvine! 

Rias Baixas ligger i Galicien i det 
vestligste Spanien. Vindistriktet er 
kendt for at producere Spaniens 
bedste hvidvine. Vine, der er helt 
forskellige fra dem, der produceres i 
resten af Spanien. Det er vine med 
en nerve, mineralitet og syre, der 
normalt kun findes i nordligere og 



	   VEL MØDT TIL EN INSPIRERENDE AFTEN! 

FAKTABOX 

TIDSPUNKT:     TORSDAG DEN 21. AUGUST 2014 KL. 17.30 

ADRESSE:             HELLERUP SOGNEGÅRD, MARGRETHEVEJ 7B, 2900 HELLERUP 

BETALING:     BANKOVERFØRSEL TIL KLUBBENS KONTO: REG 6512, KONTO 3053 010589 

TILMELDING:      SENEST MANDAG DEN 18. AUGUST TIL SASVINKLUB@GMAIL.COM  

RUEDA 

Rueda-distriktet ligger som nabo til Toro, lige nordvest for Madrid og syd 
for storbyen Valladolid, i Castilla-León-regionen, der primært er kendt 
som rødvinsområde. Modsat de øvrige distrikter i regionen produceres 
der i Rueda primært hvidvin, og de lokale bønder kæmper lidt med Rias 
Baixas om at være kendt som Spaniens bedste hvidvinsdistrikt. ��� Det 
meste vin fra Rueda laves på Verdejo-druen - områdets perle, der står 
bag den karakteristiske, aromatiske hvidvin, som af mange regnes for 
Spaniens bedste. Tør, fin og sprød med et pift af anis og nyslået hø. Man 
har dog også fundet ud af, at Sauvignon Blanc gør sig ualmindelig godt i 
Ruedas fattige jord, hvor den giver en charmerende vin, stoppet til randen med 
stikkelsbær, hyld, asparges og grøn peber. Slutteligt kan tilføjes, at også Chardonnay gør sig fremragende i 
Rueda.   

Druesorter i Rueda : Cabernet Souvignon, Garnacha, Merlot, Sauvignon Blanc, Tempranillo og Verdejo 
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koldere vinområder. 

Hvidvinene fra Rias Baixas har markeret sig på den internationale vinscene, fordi den lokale druesort Albarino 
giver friske vine, hvor de solmodne toner af ferskenfrugt parres med grønne toner af grape og urter. Det relativt 
kølige og regnfulde klima nær Atlanterhavet tvinger vinbønderne til at holde udbytterne nede og sikrer en 
intens mineralitet og frisk syre i vinene. 

Druesorter i Rías Baixas: Albariño, Loureira og Treixadura 


