
Kunsten at arrangere vinsmagninger: 
 
Temperaturjustering inden servering: 
 
Har man afkølet sine hvidvine i køleskab, skal de tages ud ca. et kvarter før servering. 
Køleskabstemperaturen er ofte for lav til hvidvine, som lukker sig både i duft og smag. 
En temperatur på 8-10 grader er normalt perfekt for hvidvine og 10 - 12 grader for rosévine. 
 
Rødvine serveres ofte for varmt.  
De fleste unge og frugtige vine har det bedst med en servering ved 14-15 grade, mens ældre og 
kraftigere vine godt kan serveres ved 16-18 grader. ALDRIG højere. Brug et vintermometer 
enten af ”bånd” typen (som placeres omkring flasken) eller af glas-typen. Jo længere, des bedre, 
da vinen i de første centimeter i flaskehalsen hurtigere bliver varmere. 
 

Iltning eller dekantering? 
 
Udtrykket ”dekantere” er kilde til både usikkerhed, irritation og mystik. Nogle vinentusiaster  
Sværger til det, andre vil helst være fri. Hvornår bør man dekatere en vin, og hvornår kan man 
lade være? Det er vigtigt at skelne mellem en iltning af vin og en egentlig dekantering. 
 
Husk at en vin på flaske har levet en ret beskyttet tilværelse. Dens kontakt med luft er meget 
begrænset gennem en klassisk korkprop, og den er lig nul ved skruelåg - og det sammen er 
gældende med plastik eller hårdt sammenpressede korkpropper. Denne tilstand har jo både 
fordele og ulemper. Den begrænsede eller manglede iltning betyder, at vinen udvikler sig 
langsomt og beholder sine dyder. Til gengæld kan det også betyde, at en vin, som åbnes, mens 
den er for ung, mangler rundhed, blødhed og måske domineres af garvesyre eller andre  syrer. 
Vinen kan således virke ”aggressiv” eller umoden. Netop ved iltning kan man her hjælpe naturen 
lidt på vej. 
 
Man kalder ofte en iltning af vin f.eks. I en karaffel for ”dekantering”, hvad det i virkeligheden 
ikke er. Iltning kan praktiseres på forskellige måder med det formål i løbet af forholdsvist kort tid 
at gøre vinen mere klar til at blive nydt. Den bedste modning af vinen er og bliver at tillade vinen 
en langsom udvikling på flaske i flere måneder eller år under rimelige udviklingsforhold. Men 
hvis tålmodigheden eller traditionen ikke er til dette, kan man hjælpe sig selv og vinen ved at ilte 
den. 
 
Rigtig gammel vin bør først åbnes lige når den skal drikkes. Selv det at lukke den op for tidligt 
kan være nok til at den kommer til at virke kedelig og flad. Hvor i mod hvis den var åbent ved 
bordet og helt i glasset med det samme ville være kræs og kendere. 
 
Hvis den vin, man vil servere er en ung vin, som burde gemmes et par år eller mere - bør den 
behandles anderledes. Her er det en god idé at åbne den f.eks. 2-3 timer i forvejen og smage på 
den. Dels kan vin vurderes, dels får den mere areal i flasken at ”ånde” på. Hvis vinen virker 
moden og blød med en god frugt og ingen ”skarpe” kanter, er den nok åbnet for tidligt. Så sæt 
hurtigt proppen på igen. Virker vin ung, aggressiv og domineret af garvesyre, bør den forsigtigt 
hældes på karaffel. De bedste karafler er dem, som giver den største iltningsoverflade. 
 
Undgå at ”plaske” vin ned i karaflen. Hæld vinen langs siden af karaflen eller, hvis man er god til 



Dekantering betyder ikke iltning snare tværtimod. Dekantering bør finde sted, hvis der er konstateret 
eller opstået mistanke om bundfald. Bundfald er ikke tegn på sygdom i vinen, men modsat tegn på, at 
vinen fra fødslen er udstyret med gode egenskaber i form af mineraler og garvesyre. Udviklingen på 
flaske vil ofte producere et ”depot” eller bundfald, som helst ikke skal blandes med vinen, når den 
serveres. Den eneste måde at hindre dette på er at hælde vinen forsigtig i en karaffel, uden bundfaldet 
kommer med. Hertil skal der bruges en lyskilde bag ved flasken, så man kan se, når bundfaldet er ved 
at nærme sig flaskehalsen. 
 
Dekantering er altså formålsløst, hvis man inden har rystet eller lige købt vinen og transporteret den 
hjem. Så er bundfaldet nærmest opløst i vinen og kan derfor ikke fjernes ved dekantering. Det 
anbefales derfor, at man køber sin vin 3-4 dage før man skal bruge den, og lade den stå stille og 
roligt, så vinen kan falde til ro, hvis det er vin, hvor der kan forekomme bundfald. Det vil sige bedre 
vine med en vis kvalitet. 
 
Hvis man kender vinen (eller man har fået en ordentlig vejledning hos vinhandleren) og derfor har 
fået at vide om vinen kan tåle en iltning eller dekantering eller ej. Det er her en god idé at foretage 
processen i sidste øjeblik. I øvrigt til stor glæde for gæsterne, som vil føle, at de således er vidne til 
noget helt specielt. 
 

Valg af glas: 
 
Prisen på glasset er ikke afgørende, men det er formen. De fleste anerkendte glasfirmaer fremstiller 
glas der er tilpasset de forskellige vintyper. (Brunello, Bordeaux, Bourgogne, Alsace, Cabernet/
Sauvignon osv.) og det i både rød og hvid. Er det en smagning uden mad bør glassene være ens. Men 
til en middag med god mad og gode vine bør man prøve at smage vinen i et glas der er 
specielfremstillet til netop den vin man har tænkt at servere. 
Til fyldige hvidvine kan man med fordel bruge rødvinsglas. 
 

Selve smagningen: 
 
Prøv at smage forskellige vinårgange fra samme vinhus. 
 
Prøv at smage samme drue fra ”hele verden”  rødvine f.eks. Syrah/Shiraz, Cabernet/Sauvignon, Melot 
eller hvidvine f.eks. Chardonnay evt. blandet med andre druer. 
 
Prøv at smage vine fra et bestemt område - Italien  f.eks. Toscana, Piemonte eller Amaronevine 
Frankrig  f.eks. Bordeaux, Bourgogne, Côtes du Rhône  eller forskellige Cru vine - Cru Bourgeois, 
Grand Cru Classé og her er der mange rigtig gode huse, der kan være med til at give en kæmpe 
oplevelse hen i vinens verden. 
 
Er man mere til oversøiske vine - kan man også vælge vine fra et bestemt land f.eks. Chile, 
Argentina, Australien, Sydafrika eller New Zealand. Eller hvad med noget helt andet Bulgarien, 
Ungarn, Rumænien. 
 
Rigtig god fornøjelse. 
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Se 
 
Tag fat om glassets stilk og hold det på skrå ind over et hvidt underlag. Hvilken farve har vinen?? Er den 
mørk eller lys? Hvilken nuance har den? Er vin helt klar? 
Mørk farve: Fremstillet af drue/i distrikt kendetegnet ved en stærk farve. For hvidvin er det endvidere et 
tegn på egetræslagring. 
Lys farve: Fremstillet af drue/i distrikt kendetegnet ved en svag farve. 
 
Hvidvine: 
Grønlig-hvid :   Ung 
Gul:     Moden 
Brun:     Overmoden 
 
Rosévine: 
Laksefarvet, Mørkrosa:  Ung 
Orangerød:    Moden 
Brun-orange:   Moden/overmoden 
 
Rødvin: 
Blårød:    Ung 
Mørkerød:    Midaldrende, under udvikling 
Teglstensrød:   Moden 

Dufte 
 
Tag fat om glassets stilk og slyng vinen rundt i glasset. Duft. Er duften frisk, åben og frugtagtig eller 
lukket, hengemt og jordet, nærmest kælderagtig? Er den endimensional eller kompleks og spændende?  
 
Melder der sig nogle associationer? Kan smagen præciseres? 
 
Lille eller stor duft? 
Endimensional og enkel eller kompleks og spændende?? 
Ung, lukket og knyttet eller moden, åben og generøs?? 
Diffus eller entydig? 
Frugtagtig - hvilken frugt? 
Bæragtig - hvilke bær? 
Krydret - hvilket krydderi? 
Røgfyldte associationer, ristede nuancer, træ - eg? 
Drue - og distrikt-associationer? 
Personlige duftminder? 

Smage 
 
Tag en slurk af vinen og kør den rundt i munden. Er vinen knastør eller en anelse sød? Er den syrlig? Er 
den streng i smagen? Fyldig? Besk? Salt? Hvordan er helhedsindtrykket? 
 
Tør, halvtør, halvsød eller sød? 
Lav surhedsgrad, flad - høj surhedsgrad, frisk? 
Blød eller skarp? 
Let, middelfyldig, fyldig? 
Besk? 
Harmonisk, elegant, velafbalanceret fuldendt? 
 
Synk vinen eller spyt den ud med en vis kraft. Hvor lang er eftersmagen? Hvordan opleves den? 



Se 
 
Hvidvine:    Grønlig-hvid:   Gul:    Brun:  
     Ung     Moden   Overmoden 
 
:  : 
Rosévine:    Laksefarvet, Mørkrosa  Orangerød:   Brun-orange 
     Ung     Moden   Moden /overmoden
  
 
Rødvin:    Blårød:    Mørkerød:   Teglstens rød:  
     Ung     Midaldrende,   Moden 
          under udvikling  

Dufte: 
     Lille  duft     stor duft 
 
     Endimensional og enkel   kompleks og spændende 
 
     Ung, lukket og knyttet    moden, åben og generøs 
 
     Diffus     entydig 
  
      
     Frugtagtig - hvilken frugt: 
 
     Bæragtig - hvilke bær: 
 
     Krydret - hvilket krydderi: 
 
     Røgfyldte associationer, ristede nuancer, træ - eg:  
 
     Drue - og distrikt-associationer: 
      
 

     Personlige duftminder. 

Smage     Tør    halvtør  halvsød   sød 
 
      Lav surhedsgrad  flad   høj surhedsgrad  frisk 
 
       Blød    skarp   Besk 
 
      Let    middelfyldig fyldig 
 
      Harmonisk   elegant  velafbalanceret  fuldendt 
 
Eftersmagen:    ingen    kort   lang 
 
Hvordan opleves den:    

Vinens navn:  


