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Vinmarkerne vinder nyt land i mange dele af verden. Og noget
af det, der dyrkes, er så godt, at bl.a. Georgien er optaget
i den seneste udgave af vinlitteraturens store opslagsværk
“The World Atlas of Wine”

Af Elin McCoy, Bloomberg
Oversættelse: Simon Ekelund
Nielsen

F

or nylig smagte jeg en kraftig cabernetblanding, der
mindede om en Cru Classé fra
Bordeaux. Det var den bare
ikke. I stedet var den fra den
amerikanske stat Virginia,
nærmere betegnet RDV Vineyards Lost Mountain.
Netop Virginia har fået en
udmærkelse som en verdensklasses vinregion i den seneste
udgave af “The World Atlas of
Wine”. For første gang tildeler den autoritative vinbog, af
Hugh Johnson og Jancis Robinson, Virginias vinmarker
et detaljeret kort og to siders
tekst.
At studere de nye kort, som
er blevet føjet til The World
Atlas of Wine, der første gang
blev udgivet i 1971 og revideret cirka hvert sjette år, er en
måde at holde styr på vinverdenens seneste mest omtalte
steder og vingårde. Mange af
disse producerer fremragende
vine, der faktisk er en relativt
god handel. Den skønne RDV,
som koster 95 dollar (625 kr.),
er desværre ikke en af dem.

Georgien højt på listen
Over en frokost på The Modern i New York fortæller Hugh
Johnson og Jancis Robinson
om andre steder, de har føjet til den seneste udgave, og
hvorfor.
“Georgien var ret højt oppe
på vores tilføjelsesliste,” siger
Jancis Robinson og henviser til
landet ved Sortehavet.
“Landet eksporterer meget
mere, vinene har forbedret sig
og opnår international opmærksomhed.”
Georgien har også en særlig
appel for modkultur. Landets
traditionelle rød- og hvidvine
er fermenterede og lagrede
i qvevri, der er lerkrukker og
ligner store amforaer, som
tætnes med bivoks og graves
ned i jorden.
Ved en vinsmagning for nylig gav jeg selv høje karakterer
til en cremet og alligevel sprød
Pheasant’s Tears Kakheti Valley Rkatsiteli fra 2010, en hvidvin med en duft af honning og
en smag af stærke krydderier
og abrikos.
Men mens nye er føjet til,
er andre områder udeladt i
den seneste udgave af vinbibelen. Det gælder områder,
hvor der ikke sker meget nyt
på vinfronten, såsom Nord-

afrika, hvilket har givet plads
til steder på fremmarch.
Jeg er i den forbindelse
overrasket over, at det ikke
inkluderer et kort over den
italienske Campania-region.
Vinene herfra er langt mere
interessante end fra naboregionen Puglia, der har et kort.
Men der er ikke meget andet,
der mangler i atlasset.
Sociale forandringer, er
Hugh Johnson og Jancis Robinson enige om, er den vigtigste faktor bag det at anspore
til udbredelsen af vingårde

“Georgien var
ret højt oppe på
vores tilføjelsesliste.
Vinene har forbedret sig markant og
opnår international
opmærksomhed”
Jancis Robinson,
medforfatter til
“The World Atlas of Wine”
uden for Europa. Samtidig
med at vin bliver mere populært, skynder vinavlerne sig at
plante druer i nye områder for
at tilfredsstille efterspørgslen.
I Kina er den voksende middelklasse drivkraften bag et
boom i vindrikningen. Arealet
af vinmarker er næsten ble-

vet fordoblet mellem 2000 og
2011 og steg yderligere 19 pct.
i 2012, ifølge International Organization of Vine and Wine.
Det areal, som de europæiske
vinmarker dækker, fortsætter
med at skrumpe.
Ningxia, sydvest for Beijing,
som satser på at blive Kinas vigtigste vinprovins, er hjemsted
for en fabrik til fremstilling af
den mousserende vin Chandon,
der blev lanceret i juni måned
af Moet Hennessy. Regionen
får for første gang et kort og
kommer dermed i selskab med
Shandong-regionen, hvor Domaine Barons de Rothschild

Vulkan med eget kort
Indtil videre var den bedste
kinesiske vin, jeg har smagt,
en frugtig og yndefuld cabernetblanding med navnet Grace
Vineyard Chairman’s Reserve
fra Shanxi-provinsen vest for
Beijing. En generel ændring i
smag mod lettere og friskere
vine driver, ifølge Jancis Robinson, de ambitiøse vinavlere mod egne med et køligere
klima og højere luftlag samt til
områder med et markant terroir såsom de vulkanske skråninger langs Etna på Sicilien.
Med sit uforudsigelige vejr,
vinmarker på skråninger med
45 graders stigning og en
er Etna blevet et af Italiens
mest spændende vinområder, der i høj grad har gjort

2010 Marjan Simcic Pinot Noir,
Goriska Brda.
Elegant og fyldig bourgognerød frugt og strejf af skovbund.
I munden er den forfriskende
syrlig med god mineralitet og
mørk frugt som drivende kraft.
Biodynamisk vin fra Slovenien,
lavet af Marjan Simcics, hvis
familie har været vindyrkere
igennem fem generationer.
Marjan er den første, som
har studeret i Bourgogne og
Bordeaux, hvor han har hentet
noir, som står lige med mange
prisen. Det er et røverkøb.
245 kr., winewise.dk

“Den Store Vinbog” er en dansk oversættelse af “The World Atlas of Wine”.
Seneste udgave kom i 2014. PR-foto

det fortjent til sit eget kort.
Den friske, intense og røgede
Tascante Buonora fra 2012 lavet på den århundreder gamle
grønne druesort carricante, er
sprængfyldt med personlighed.

Arnested for pinot noir
Et andet nyt kort byder på
vindblæste Mornington Peninsula, der er et køligt område syd for Melbourne i
den australske stat Victoria.
Udplantningen af vinstokke
på denne landtange blev fordoblet mellem 1996 og 2008.

Pakket med nye producenter
er området blevet et arnested
de adskillige dusin, jeg smagte
på en rundrejse for nylig, er
den silkebløde, krydrede og
forførende Moorooduc Estate
fra 2010.
Den sydafrikanske vinregion Swartland, hvor en gruppe
unge og dristige vinavlere har
genopdaget dyderne hos de
meget gamle chenin blancbuskvinstokke, har nu også
runde og kraftige A.A. Badenhorst Secateurs Chenin Blanc

2013 Burja Estate Pinot Noir,
Vipavska Dolina

af chokolade og meget åben
frugt. I munden føles den
intens med veludviklet frugt
men på lette fødder med et let
røget præg, god syre, et diskret
Økologisk vin lavet af vinmageren Primoz Lavrencic,
som har arbejdet på det
berømte Domaine Leroy
i Bourgogne. 245 kr.,
winewise.dk

fra 2012 er et røverkøb til 13
dollar (ca. 87 kr.).
I tråd med vores tema om vinenes hotspots skænker The
Moderns sommelier os en
delikat Forge Cellars Pinot
Noir fra 2012 (24 dollar, ca.
160 kr.) fra staten New Yorks
Finger Lakes, med kønne røde
frugt- og jordsmage og lavet i
en mangelaget Bourgogne-stil.
Staten har udmærket sig til to
sider og et meget større kort
over Finger Lakes.
Klimaforandringerne inspirerer selv lande som Sverige
til at plante vinstokke, selv
om landets vinscene ikke på
nogen måde er i nærheden af
at pege pilen mod en optagelse
i The World Atlas of Wine.
“Den ottende udgave vil
afgjort skulle indeholde en
yderligere side for England og
Wales, nu hvor vingårdene udvider nordpå,” insisterer Hugh
Johnson.
Det sydlige England lamousserende vine, som den
delikate Ridgeview Bloomsbury Brut fra 2010, selv om
det våde 2012 var noget af en
kold afvaskning. Dog kan vinavlerne naturligvis ikke bruge
“champagne” på deres etiketter. Hvad skal de så kalde dem?
Hugh Johnson giver sit bud
med et skælmsk smil: “Mousserende, selvfølgelig.”
“The World Atlas of Wine”, 7.
udgave, udkom 2014 i en dansk
udgave som “Den store Vinbog” på Lindhardt & Ringhof
til 500 kr. Den engelske udgave
fås også som ipad-version i
itunes til 25 dollar.

