SOL
PINSE
FORÅR
&

CHAMPAGNE
SMAGNING

Kære vinvenner
Champagne er ikke kun til fest eller nytår, hvor vi skal klæde os fint på. Det kan drikkes når
som helst og hvor som helst. Champagne er en bundseriøs vin, som ikke kun skal drikkes
som aperitif. Champagnen varierer alt efter hvilket område i det franske champagnedistrikt
flaskerne kommer fra, hvilke druesorter der er anvendt, og de forskellige filosofier bag
produktionsmetoderne.
Hos Champagnekælderen kan man få adgang til en skattekiste af fantastiske champagner,
som normalt aldrig når til Danmark. De fleste danskere har kun stiftet bekendtskab med de
mest kendte champagnemærker, og alt for ofte betaler man mere for “navnet” end for
flaskens indhold … - og med disse ord, er vi endelig kommet frem til årets første smagning
som vi længe har ventet på.
Så…, derfor er det med stor begejstring, at vi kan byde ind til denne champagnesmagning
hos CHAMPAGNEKÆLDEREN, hvor to meget driftige og engagerede entusiaster (Mikkel &
Simon), vil præsentere os for flere forskellige champagnetyper. De elsker selv champagne,
og de elsker at dele deres viden og deres passion for champagne med andre. De har en
stor viden på området og har i den forbindelse åbnet ”Champagnekælderen” på Nørre
Søgade, så derfor kan vi garantere, at vi er i kyndige hænder!
Vi skal smage 6 forskellige champagner, både ”vintage” og ”non-vintage”, fra spændende
producenter, som vi normalt ikke kender så meget til i Danmark og til smagningen vil der
blive serveret sushi som er et fantastisk match til champagne. Det bliver sjovt, uhøjtideligt
og lærerigt.
Efter smagningen er der mulighed for at købe de flasker man har smagt, til fordelagtige
priser.
Pris for hele dette herlige arrangement:
kr. 349,- for medlemmer og kr. 499,- for ikke medlemmer
Smageglas skal IKKE medbringes til denne smagning, da det er et eksternt arrangement.
Da denne aften skal deles i samværet med andre gæster, i samme lokale, har vi kun et
begrænset antal pladser til rådighed og derfor gælder “først til mølle” - princippet!
FAKTABOXEN med alle informationer samt link til tilmelding, findes på sidste side.
Vel mødt!
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
(Div. restriktioner + social distance m.m. vil naturligvis blive overholdt)

- KORT FORTALT OM CHAMPAGNE …
REGIONEN
Det er ikke nogen tilfældighed, at de producerer mousserende vin i Champagne.
Regionen ligger så nordligt, at druerne aldrig bliver fuldt modne og hvis man ville lave
almindelig vin på dem, vil de være udrikkelige. Men omvendt, er det netop de ideelle
betingelser for fremstilling af mousserende vin, da syre, friskhed og sprødhed er
altafgørende for den slags vine - og de egenskaber opnås netop i et køligt klima.

DRUESORTER
I praksis benyttes tre druesorter til at fremstille Champagne.
De tre druesorter er Pinot Noir, Pinot Meunier og Chardonnay, som er henholdsvis to blå
og en grøn druesort. Selvom en Champagne er lys, er den altså lavet på store dele af blå
druer.

CHAMPAGNE “DRUE”- TYPER
Man kan blive næsten helt fascineret, når man stifter bekendtskab med, hvor mange
forskellige Champagne typer der findes fra så lille et område i det nordøstlige Frankrig.
Blanc de blanc: Her er der tale om en Champagne, der er lavet på ren Chardonnay drue.
Ideel til aperitif på grund af sin lette, tørre stil. Blanc de blanc betyder oversat “hvid fra
hvid”, så det giver jo mening. Hvis du står med en Blanc de blanc Champagne vil det
tydeligt fremgå af etiketten. Bemærk dog at Blanc de Blancs kan stadig hedde Blanc de
Blancs, selv om der ikke alene anvendes Chardonnay-drue. Kravet er blot, at Champagnen
er på 100% hvide druer. (Cedric Bouchard laver La Bolorée på 100 percent Pinot Blanc og
det er stadig en Blanc de Blancs.)
Blanc de noirs: Her har du Blanc de Blanc's modstykke. Her er nemlig tale om Champagne
produceret på blå druer alene. Der kan altså kun bruges druer af typerne Pinot Noir og/

eller Pinot Meunier i fremstillingen. Vinen er dog aldrig mørk, men den er mere gul eller
guldfarvet i stilen. Vinene er mere kraftfulde og går til både ost og almindelige middage.
Hvis du står med en Blanc de Noir Champagne vil det tydeligt fremgå af etiketten.
Bemærk at Blanc de Noirs kan stadig hedde Blanc de Noirs, selv om der ikke alene
anvendes Pinot Noir- eller Pinot Meunier drue. Kravet er blot, at Champagnen er på 100%
blå druer.
Rosé: Måske den mest romantiske af alle Champagner. Nogle vil kalde den tøset, men det
er jo perfekt, at der er forskellige farver at vælge imellem. Om du kalder den "pink" eller
Rosé betyder ikke så meget. Rosé Champagne kan produceres på 2 måder. Den ene
metode (den traditionelle) laves ved, at man tilsætter lidt almindelig Pinot Noir vin til
basevinen eller cuvéen, inden man når til gæring nummer 2. Den anden metode
(gæringsmetoden eller skindkontaktmetoden) laves ved, at man presser drueskindet, så
drueskindet har kontakt med druemosten i kort tid inden selve gæringen. Dermed
fremkommer farven. Farven kan i princippet have en uendelig kombinationsmulighed.

Der er flere faktorer som afgør prisen på en flaske Champagne, én af dem er blandt andet
om det er en Vintage (årgangschampagne) eller en Non Vintage Champagne. Non-Vintage
er en blanding af forskellige årgange og er derfor uden årgang. Årgangene blandes ikke
ukontrolleret, men på en måde så den endelige vin stadig afspejler husets stil. NonVintage er den billigste variant af Champagne.
Siger man Champagne, er der ingen i tvivl om at der er tale om en frisk lys vin med bobler.
Brandet er så stærkt, så kun vine fra Champagne-regionen må kaldes for Champagne.
Mængden af ægte Champagne er derfor lille i forhold til mængden af mousserende vin.
Som altid, vil prisen være høj, når udbuddet er lavt - Champagne er derfor blandt de
absolut dyreste mousserende vine, men ofte også blandt de bedste!

FAKTABOX
HVORNÅR

Torsdag den 2o. maj 2021 kl. 18.00

HVOR

Champagnekælderen, Nørre Søgade 21, 1370 KBH K

BETALING

Bankoverførsel til NY KONTO: REG 5324, KONTO 0253368

TILMELDING

Senest søndag d. 17. maj 2021 - NYT!!! KLIK HER FOR TILMELDING!!

