
A
RG

EN
TI
N
A
	&
	C
H
IL
E



Kære vinvenner. 
Så er vi klar med næste vinsmagning som tager os en en tur vestpå 
eller østpå - om man vil. Det kommer an på hvilken vej man rejser. 
Det er en lang rejse væk fra det trygge europas kendte vinmarker 
men det er hele turen værd! 
Vi skal besøge Chile og Argentina og disse to lande vil pirre vores 
smagsløg med 2 vine på grønne druer, 6 vine på blå druer + en lille 
surprise. Under kyndig vejledning afholdes arrangementet hos 
Holte Vinlager på Frederiksberg Allé og der vil blive serveret noget 
spiseligt til vinsmagningen.  
Ganske kort kan du på de næste sider læse mere om Argentina & 
Chile som vinproducerende lande. 

Prisen for dette arrangement er kun 
275,- for medlemmer / 425,- for ikke-medlemmer 

Vel mødt! 
Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 
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FAKTABOX 
HVORNÅR  
Mandag den 08. april 2019 kl. 17.30 

HVOR   
Holte Vinlager Frederiksberg Allé 28, 1820 Frederiksberg C. 
BETALING  
Bankoverførsel til Konto: Reg 6512, Konto 3053 010589 
TILMELDING 
Senest torsdag den 04. april 2019 til sasvinklub@gmail.com

mailto:sasvinklub@gmail.com
mailto:sasvinklub@gmail.com


Fakta om Argentina som vinland: 
•Størrelse: Verdens 5. største vinland (kvantum) 
•Areal: 2,8 mio. km2, Indbyggere: 40,3 mio. 
•Inddeling: 8 officielle vinregioner 
•Bedste regioner: Luján de Cuyo og centrale Mendoza 
•Primære druesorter: Malbec, Bonarda, Torronté 

Argentina er verdens femte største vinproducent. Alligevel er 
argentinsk vin først for nyligt kommet på de europæiske hylder. 
For 10-15 år siden blev argentinsk vin ikke regnet for noget uden 
for Argentina. Det meste blev også drukket lokalt, så det var ikke 
et stort problem. I midten af 90'erne blev Argentinas økonomi 
kraftigt forværret og det lokale vinsalg faldt drastiskt. De 
Argentinske producenter måtte derfor i stigende grad forsøge, at 
afsætte deres vin udenfor Argentina. For at kunne sælge vinen 
udenfor Argentina, måtte kvaliteten kraftigt op. Samtidig 
begyndte udenlandske investorer at investere i argentinske 
vinmarker. De to faktorer tilsammen skabte en positiv spiral, som i 
dag stadig er i opadgående retning. Kvaliteten bliver simpelthen 
bedre og bedre år for år. De nye tiltag har i den grad båret frugt og i 
takt med, at de mange nye vinstokke bliver ældre, skifter vinen 
også karakter. Den største udfordring i Argentina er klimaet, især 
varmen fra den bagende sol. For meget varme giver overmodne 
druer, der resulterer i flade, tunge og søde vine, som ikke falder i 
europæernes smag. Løsningen er at anlægge vinmarkerne i 
højden, hvor temperaturen falder betydelige grader. Argentina er 
varmere og tørrere end Chile, hvorfor vinene har en højere 
alkoholstyrke, er sødere og har mindre syre. De kan minde om vin 
fra australien. Argentinerne er dog, som australierne, blevet 
dygtige til at tøjle klimaets påvirkning, så argentinsk vin ikke 
nødvendigvis er lig med søde og flade vine. 
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https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Flad.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Soed.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Smag.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Hoejde.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Alkoholstyrke.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Syre.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinlande/Australien.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Flad.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Soed.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Smag.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Hoejde.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Alkoholstyrke.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Syre.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinlande/Australien.aspx


Fakta om Chile som vinland: 
• Størrelse: Verdens 8. største vinland (kvantum) 
• Areal: 760.000 km2, heraf min. 106.000 ha. med vin 
• Indbyggere: 16,1 mio. 
• Inddeling: 5 officielle vinregioner 
• Bedste region: Valle del Maipo fra Valle Central 
• Primære druesorter: Bordeaux-sorter (Cabernet Franc, 

Cabernet Sauvignon, Carmenère, Malbec,  Sauvignon Blanc, 
Sémillon) 

Som en slank søhest strækker Chile sig ca. 4.300 km fra nord til 
syd, mens landets bredde i gennemsnit kun er 177 km. En sjov 
facon på en nation, men med naturlige grænser - verdens største 
hav og 6.000 meter høje bjerge. I Chile skifter klimaet brat fra øst 
til vest, mens forestillingen om varme mod nord og syd som kold 
ikke giver meget mening i zonen fra 30. – 40. breddegrad, hvor der 
dyrkes vin i Chile. Det ville på vore breddegrader svare til at dyrke 
Pinot Noir mellem Toledo og Algier, men den kølende 
Humboldtstrøm giver Chiles dale et klima, som en blanding af 
Frankrig og Californien. Humboldt-strømmen har en stor rolle i 
dramaet om Chiles klima og er den vigtigste spilfordeler, når det 
kommer til afgrænsningen af de tre nye klimazoner: Costa, Entre 
Cordilleras og Andes. Der falder stort set ingen regn i druernes 
vækstsæson mellem november og april-maj. Vandforsyningen til 
vinstokken er dels afhængig af fyldte bassiner og damme efter 
vinterregnen, dels af smeltevand fra Andesbjergene. Årstidernes 
gang, er pålideligt som et schweizer ur der skifter fra skyfri 
sommersol til kølig vinterregn. Selve vindyrkningsområdet er kun 
1.200 km. - til gengæld er klimaet i Argentina generelt varmere. 
Argentina og Chile nyder begge godt af et tørt og stabilt klima. 
Modsat lever de europæiske vinproducenter konstant med en fare 
for frost, for megen regn eller for lidt sol. 
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https://www.vinlex.dk/Druesorter/Cabernet-Franc.aspx
https://www.vinlex.dk/Druesorter/Cabernet-Sauvignon.aspx
https://www.vinlex.dk/Druesorter/Carmenere.aspx
https://www.vinlex.dk/Druesorter/Malbec.aspx
https://www.vinlex.dk/Druesorter/Sauvignon-Blanc.aspx
https://www.vinlex.dk/Druesorter/Semillon.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Klima.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Frost.aspx
https://www.vinlex.dk/Druesorter/Cabernet-Franc.aspx
https://www.vinlex.dk/Druesorter/Cabernet-Sauvignon.aspx
https://www.vinlex.dk/Druesorter/Carmenere.aspx
https://www.vinlex.dk/Druesorter/Malbec.aspx
https://www.vinlex.dk/Druesorter/Sauvignon-Blanc.aspx
https://www.vinlex.dk/Druesorter/Semillon.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Klima.aspx
https://www.vinlex.dk/Vinleksikon/Frost.aspx

