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Et alternativ til champagne
Selv om det er en tradition at drikke champagne til nytår og ved andre festlige lejligheder, er der
mange andre lige så lækre alternativer til den dyre sprudlende vin
TEKST DrinksMeister

Kun mousserende vin,
som er blevet dyrket og
fremstillet i Champagne-
området i Frankrig, må
kaldes for champagne.
Den er lagret i mindst 15
måneder.
Størstedelen af produktio-
nen bliver til almindelig

champagne uden årgang.
De hedder standard cuvée
(som betyder aftapning
eller produktion) og non-
vintage, der betyder uden
årgang. Kun 20 procent af
produktionen bliver til år-
gangschampagne special
cuvéer.

CChhaammppaaggnnee::

Cavaer er Spaniens svar
på champagne og er pro-
duceret i området
omkring Barcelona. De er
ofte mere bredskuldrede
og fadprægede i smagen
og derfor egnede til mad.
Cavaer skal lagre mindst

ni måneder, men de fleste
er lagret længere. Ofte får
du meget for pengene,
hvis du køber cava i stedet
for champagne, hvor du
også betaler for mærke-
vareværdien.

CCaavvaa::

Crémant betyder let
skum, men siden 1975 har
vinproducenterne i Al-
sace, Bourgogne og Loire
lavet crémant med
samme tryk som i cham-
pagnerne. De gode cré-
manter kan være et godt,
billigt alternativ til de bil-
lige champagner.
Nogle mousserende vine
er lavet, som man laver
sodavand, det vil sige, at
kulsyren og boblerne ikke

er udviklet naturligt
under gæring, men pres-
set ind i vinen, som når
man laver sodavand. Det
giver kedelige, store,
grove bobler, som hurtigt
forsvinder,
mens cham-
pagnens
bobler er
små, fine
og livlige.

CCrréémmaanntt::

Den italienske udgave af
den perlende gyldne vin
findes i to varianter, den
ene hedder Asti Spumante,
som er lavet på blandede
druer, og den anden

Moscato d’asti, der
udelukkende er lavet på
muskatdruer og derfor er
lidt mere eksklusiv. Astien
er mest brugt som
dessertvin og passer derfor

rigtig godt til kransekagen.
Alkoholprocenten såvel
som prisen ligger som
regel lavt i forhold til den
rigtige champagne.

AAssttii::

Lambruscoen er en
rubinrød mousse -
rende vin fra
Emilia-Romag -
na-provinsen
i Italien.
Den
mørke-
røde
farve
gør
den
unik,
da
der

ikke rigtig findes andre
mousserende vine af
slagsen. Den er et sjovt,
utraditionelt alternativ til
champagnen, især til dem
der mener, at champag-
nen bliver for tør og
astien for sød. Lambrus-
coen findes i tre varianter:
Sobara (tør), Castelvetro
(halvsød) og Santacroce,
der ligger lige imellem de
to førnævnte. Lambrus-
coen er at finde hos de
fleste vinhandlere og lig-
ger i prislejet 50-80 kro-
ner per flaske.

LLaammbbrruussccoo

Se flere drinks 
–uden champagne –

på næste side ...

I samarbejde med

dkdiv_2011-12-22_016.qxp:DENMARK  1/9/12  9:48 AM  Side 2


