
Månedens Vin (6-2016) Midi/Rosé 

JUNIS VIN 

fra den gamle verden: 
 

LANGUEDOC-ROUSSILLON 

  

Frankrigs største vindistrikt er et forvirrende kludetæppe, der 
både laver vine, der er inspireret af Bordeaux og Rhône - og går 
helt nye veje. 
  
Af HENRIK OLDENBURG 

  
  
17/20 

Château la Bastide Grenache Noir/Mourvèdre, 2013, AOP Corbières 

“Grenache angiver kursen og lægger et charmerende, feminint låg på Mourvèdres 
mere robuste og maskuline frugtmuskler. Smagen er velovervejet, mild og venlig, 
mest af røde bær, stilen er konsekvent yndefuld og charmant. Rigtig dejlig.” 

119,95 kr.  99,95 kr. v/6 fl.               www.eriksorensenvin.dk 

  
17/20 

Domaine Boucabeille Monte Nero, 2014, AOC Côtes du Roussillon Villages 

“En ægte sydfransk blanding af 70% Grenache Noir + 30% Syrah, med 12 mdr. 
lagring på egetræ. Den er lavet af organiske druer og er lidt rustik og kantet, men 
solid og kødfuld, med nydelig smag af brombær og hyldebær, men ikke ét eneste 
dryp sødme, derimod er den tør og stram langt ud i eftersmagen. Den får hjælp af 
en kontant garvesyre, og da den ikke gør noget for at virke elegant, smager den 
barsk, men ægte, og den bløder effektivt op i glasset og bliver lækker, mild og 
lakridset. Den er noget af en udfordring.” 

165,00 kr.                        www.wine.dk 

  
16,5/20 

Château Viranel, 2013, AOC Saint-Chinian 

“Svesker og våd muld. Den er saftig, bred og solid, med markant bærsmag og diskret 
garvesyre. Den smager især af Syrah, solid frugt og solkrydret karakter. Ilt den 15 
min. og spis mad til.” 

75,00 kr.                          www.cavalcade.dk 

  
16,5/20 

http://www.eriksorensenvin.dk/
http://www.wine.dk/
http://www.cavalcade.dk/


Domaine Les Yeuses Merlot/Syrah La Soure, 2013, IGP Pays d’Oc 

“Blandingen er usædvanlig: Merlot +Syrah. De giver tilsammen en intens, poleret 
lakridssmag, der er mere præget af Syrahs varme krydderier end af Merlots mere 
nøgterne bærsmag. Den begynder med lakrids og ender med slåen og lavendler. 
Raffineret og meget personlig.” 

95,00 kr.     75,00 kr. v/6 fl.               www.holte-vinlager.dk 

  
16,5/20 

Les Darons by Jeff Carrel, 2014, AOP Languedoc 

“Undertitlen Vieilles Vignes de Grenache fortæller, at denne flaske ikke er en 
kombination af Jeff Carrel og Cabernet Franc. Den er blød, peberkrydret og stofrig, 
med sort saft og tør bærsmag. Selv om den er tør og tæt, er den ikke uvenlig, 
derimod lang og saftig, det skyldes ikke mindst den udholdende pebersmag.” 

99,95 kr.     79,95 kr. v/6 fl.               www.eriksorensenvin.dk 

  
16,5/20 

Domaine Enclos de la Croix Oh Yeah!, 2013, AOC Pays d’Herault 

“En sprælsk og munter og meget personlig vin, blød og tiltalende med let 
lakridssmag og  
fint parfumerede undertoner. Det er Cabernet Franc for fuld sifon! Mere forførende 
bliver den drue ikke.” 

119,95 kr.                        www.eriksorensenvin.dk 

  
16,5/20 

Puydeval, 2014, IGP Pays d’Oc 

“Den er signeret flittige Jeff Carrel og er mild, blød, yndefuld og raffineret – faktisk 
ret feminin i sine udtryk. Mest markant er smagen af viol og venlig lakrids. Den er 
lige dele sympatisk og let forståelig og erindrer om, at Cabernet Franc er Carrels 
favoritdrue.” 

129,95 kr.  www.eriksorensenvin.dk 

  
16/20 

Château Fontarèche Tradition, 2014, AOC Corbières 

“Saftig og svesket, blød og ukompliceret. Den smager gennemført venligt og 
behageligt og mere af sveske og lakrids end af bær og egetræ. Bagetiketten er tavs, 
men den smager af blandede druer, og de samarbejder i hvert fald nydeligt.” 

60,00kr.     www.cavalcade.dk 

  
16/20 

Le 1682 Fontareche, 2013, AOC Corbières 

”Mørk, tør og svesket – mild og saftig af væsen, med blød og venlig bærsmag og 
med en meget diskret, sen garvesyre. Det er en solid og omgængelig madvin, der får 

http://www.holte-vinlager.dk/
http://www.eriksorensenvin.dk/
http://www.eriksorensenvin.dk/
http://www.eriksorensenvin.dk/
http://www.cavalcade.dk/


en knivspids mild druesødme efter 10-15 min. i glasset. Gennemført behagelig.” 

92,00 kr.                          www.cavalcade.dk 

  
16/20 

Domaine Les Yeuses Merlot, 2013,  IGP Pays d’Oc 

”Violnæse og mere viol i smagen, men også lavendler og modne boysenbær. Den er 
altså parfumeret, mild og yndefuld og smager mere af sommer, varme, hygge og 
kokette krydderier end af klassisk Merlot. Men den smager tiltalende og personligt 
og har en fint medspillende syre.” 

95,00 kr.     75,00 kr. v/6 fl.               www.holte-vinlager.dk 

  
16/20 

Vieille Mule by Jeff Carrel, 2014, IGP Côtes Catalanes 

“Frisk og fyrig, med røg, krudt og knaldperler i glasset – selv smagen af brændt 
engelsk lakrids minder om festfyrværkeri. Den er blød, den er udfordrende, den er 
småfræk!” 

99,95 kr.                          www.eriksorensenvin.dk 

  
16/20 

Pugibet La Colombette, 2014, Vin de France 

”Den er ret kompleks og lidt småvild i glasset, med udtryk fra blomme og kirsebær til 
sveske og lakrids. Den er blød og mild og alligevel udfordrende. Den er robust og 
med sin velplacerede garvesyre en solid, krydret og meget personlig madvin.” 

119,95 kr.  Tilbudspris: 89,95 kr.    www.theis-vine.dk 

  
16/20 

Blason d’Aussières, 2011, AOC Corbières 

“Den er lavet af Lafite Rothschild’erne og har en ren, frisk smag, der balancerer 
pænt mellem sorte bær, stødt peber og  engelsk lakrids. Saftig, mild, fyldig og 
kødfuld. Den opfører sig artigt, mildt og saftigt i glasset og slutter kort og godt.” 

129,75 kr.  Tilbudspris 99,75 kr.     www.skjold-burne.dk 

  
16/20 

Domaine Sainte Rose La Garrigue GSM, 2012, IGP Pays d’Oc 

“GSM står for druerne: Grenache, Syrah, Mourvèdre. Resultatet er en fløjlsblød vin 
med dybde, både i næse og i smag. Den er varmt krydret, også præget af ristet 
egetræ, og den slutter pænt, blødt, tørt og kort.” 

149,95 kr.  99,95 Kr. v/6 fl.              www.vinmonopolet.dk 

  
16/20 

L’Esprit de Château de Pennautier, 2012, AOC Cabardès 

”Slottets topvin er præget af røg og kokos, altså egetræ. Tør frugt, mild garvesyre, 

http://www.cavalcade.dk/
http://www.holte-vinlager.dk/
http://www.eriksorensenvin.dk/
http://www.theis-vine.dk/
http://www.skjold-burne.dk/
http://www.vinmonopolet.dk/


pæn udvikling i glasse. Den bliver blødere, men er stadig stadig trædomineret. Den 
smager ikke af genkendelige druer, bare af mildhed, venlighed, blødhed og egetræ.” 
210,00 kr.  v/12 fl.        www.laudrup.dk 

  
15,5/20 

Domaine Goutines, 2013, AOC Saint Chinian 

“Violparfumeret og peberkrydret, tør og saftig, blød og feminin, kort og 
charmerende.” 

59,95 kr. v/12 fl.            www.philipsonwine.com 

  
15,5/20 

Pennautier Syrah, 2015, Vin de Pays d’Oc 

”Den er ikke alene pæn, den er næsten for pæn. Blød, kompleks og lidt udfordrende 
– ikke i smagen, men fordi den kombinerer et mildt og blidt væsen med diskrete 
krydderier og en endnu mere diskret garvesyre. Den er ubegrænset mild og venlig.” 

69,00 kr. v/12 fl.            www.laudrup.dk 

  
15,5/20 

La Cirque Grenache Noir/Carignan/Syrah, 2013, IGP Côtes Catalans 

“Les Vignerons de Tautavel har produceret denne meget sydfranske blanding. Den 
er pænt krydret, tør og ukompliceret med en stribe solskin i glasset, tør lakrids og 
stødt peber. Enkel og meget anvendelig.” 

79,95 kr.     59,95 kr. v/6 fl.                      www.dvin.dk 

  
15,5/20 

Domaine Les Yeuses Syrah Les Epices, 2013, IGP Pays d’Oc 

“Varmt krydret med markant druesødme og en lille, forsigtig syre. Bærsmagen er 
beskeden, syren diskret, og det giver den små balanceproblemer. Den får heldigvis 
et lille, afsluttende bid, der redder meget.” 

95,00 kr.     75,00 kr. v/6 fl.               www.holte-vinlager.dk 

  
15,5/20 

Château de Pennautier , 2014, AOC Cabardès 

”Ung, frisk, tilsyneladende træfri og uimponeret. I glasset bliver den lidt lakridset, 
mild og venlig uden særlig druekarakter og uden krydderi. Enkel og diskret madvin.” 

97,00 kr.     v/12 fl.        www.laudrup.dk 

  
15,5/20 

Les Jumelles Pinot Noir, 2014, Vin de Pays d’Oc 

”Det er Pinot Noir, men godt man ikke skal gætte det, for smagen er ret anonym, 
frisk, frugtig og frejdig, men ikke ret meget i retning af Pinot Noir. Druekarakteren er 
mere oversøisk, rund og venlig end klassisk, også pga. en let druesødme. Den 

http://www.laudrup.dk/
http://www.philipsonwine.com/
http://www.laudrup.dk/
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http://www.laudrup.dk/


smager hyggeligt og mildt– af ikke noget specielt.” 

109,95 kr.  Tilbudspris: 89,95 kr.    www.theis-vine.dk 

  
15,5/20 

Domaine de l’Aigle Pinot Noir, 2012, IGP Haute Vallée de l’Aude 

”Mild og parfumeret Pinot Noir uden særlig druekarakter, men med en tiltalende, 
frugtig, ungdommelig friskhed. Egetræet har ikke fremhævet dens frugt og friskhed, 
bare tilføjet røg og brændte figner. Den smager, som om den ikke kan beslutte sig.” 

160,00 kr.                        www.hjhansen-vin.dk 
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