
HUSK AT VÆRE KLAR MED ROSÉERNE! 
April er landet, og foråret er for alvor på trapperne. Endelig er der 
mulighed for at hive nogle spæde grøntsager og friske krydderurter 
ind i køkkenet og få lidt liv i smagsløgene. Asparges, ramsløg, sten-
biderrogn, muslinger og lam smager forrygende lige nu. Det hele er 
så fint og delikat, at man – hvis man er glad for mad – har svært 
ved at få armene ned. 

Fine, delikate råvarer skal helst ikke løbes over ende af en bulder-
basse af en rødvin. Nej, de skal have en vin-makker, der er lige 
så sprød og elegant, og vi har valgt hovedsageligt at fokusere på 
roséerne i denne måned.

Roséer er mange forskellige ting – og der er stor forskel på, om du 
serverer en mørk rosé fra Tavel, en rosé-Champagne eller en syd-
fransk, svagt lyserød vin. Ligesom med alle andre vine skal man 
selvfølgelig matche hver enkelt vin med hvert enkelt måltid og se, 
om det virker. Men én ting er sikkert: Overalt er efterspørgslen sti-
gende, så sørg for at have rosé – og gerne flere af slagsen – på vin-
kortet!

 Råvarer i sæson 

Stenbiderrogn

Blåmuslinger

Østers

Hjertemuslinger

Ramsløg

Grønne & hvide
asparges

Morkler

Østershatte
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DEN POPULÆRE ROSÉ
Rosévinenes popularitet er eksploderet de 
seneste år. Det skyldes formentlig flere ting. 
Dels har folks drikkevaner ændret sig, så der 
nu drikkes mere rundt om måltidet – og ikke 
kun isoleret under måltidet. Og et glas rosévin 
gør sig rigtig godt som et glas inden maden, 
fordi vinen generelt er let, frisk og ikke behø-
ver mad at spille sammen med for at smage 
godt, sådan som det er med nogle rødvine for 
eksempel. 

En anden forklaring på roséernes popularitet 
er, at der produceres mere kvalitetsrosé. El-
ler også produceres der flere kvalitetsroséer, 
fordi efterspørgslen er større... Det er en hø-
nen- og ægget-diskussion, som vi ikke vil gå 
nærmere ind i her. Vi glæder os bare over, at 
der er et godt udvalg af gode roséer til folk. 
For roséen kan mere end bare være en ape-
ritif-vin. 

Roséen er en vin, der passer rigtig godt til de 
tendenser, vi ser på madfronten. Det vegeta-
riske køkken, kødfri dage og menuer fulde af 
grønt er noget, der slår igennem i hele ver-
den. Og roséen passer bare rigtig godt til de 
grøntsagsbaserede retter. Ikke mindst til den i 
øjeblikket allestedsværende avocado. 

Roséen passer også til den restaurantkultur, 
der gør sig gældende i øjeblikket. Flere går 
ud og spiser, uden det behøver ”være fint”, og 
hvis man sidder der som gæst på en hyggelig 
og uprætentiøs restaurant en helt alminde-
lig torsdag aften og har givet 300 kroner for 
en 3-retters, så er det måske ikke en stor, dyr 
Bourgogne, man leder efter. Her er roséerne 
sjove at kaste sig over – for selv hvis du vælger 
de klassiske og velrenommerede roséer fra 
Provence, er du prismæssigt ikke i nærheden 
af Bourgogne- og Bordeaux-niveauerne. Med 
roséerne kan de fleste mennesker være med 
i superligaen, og roséen udmærker sig altså 
også ved at være en folkelig vin. 

Men selv om roséen er folkelig, finder man 
den også på den gastronomiske elites vinkort. 
For eksempel har Alain Ducasse altid lokal 
Provence-rosé på sit vinkort på Hôtel de Pa-
ris i Monte Carlo, hvor man finder roséer fra 
Château Simone og Château de Pibarnon 
blandt alle de verdenskendte topnavne i vin-
kælderen. Så selv om vinen ikke er dyr, er den 
højt agtet alligevel.

Los Vascos Rosé Cabernet Sauvignon, 
Central Valley, Chile

Brumont La Gascogne d’Alain
Brumont Rosé, Gascogne, Frankrig 

Domaine Mas Baux,
Rouge à lèvres, Côtes Catalanes 

Paul Giraud Jus de Raisin Rosé,
Cognac, Frankrig 
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ROSÉ-BUSINESS
Ifølge den franske Guide Hachette des Vins er forbruget af rosé 
tredoblet i Frankrig siden 1990, og det siger noget om roséens kva-
liteter, at man kan flytte så mange – måske endda ret konservative 
– vindrikkere i vinlandet over dem alle. På det amerikanske mar-
ked er salget af rosé også øget med over 50% i løbet af det sidste 
halvår af 2016 og første halvår af 2017, og populariteten ser ikke 
ud til at dale. Der er især de helt lyse roséer, folk er vilde med i 
øjeblikket. 

I Provence, som står for langt størstedelen af den franske rosépro-
duktion, bagatelliserer man bestemt ikke udviklingen. Man griber 
den! Vinfolkene her i Frankrigs solrige hjørne ved, det er god bu-
siness at lave rosé. Hos det berømte Domaine Ott kan man ikke 
længere følge med efterspørgslen fra udlandet, og man må købe 
druer fra andre vinbønders marker, og hos Château d’Esclans har 
de lavet et ualmindeligt veludført marketingsstunt med vinen ”ver-
dens dyreste rosé”, der bliver revet væk.

Alain Ducasse elsker asparges, og 
når de er i sæson, er de ikke til at 

komme udenom på hans restaurant- 
er – uanset om det er på en af hans 
bistroer i Paris eller én af hans top 
fine spisesteder rundt omkring i 

verden. Gør som Ducasse, og servér 
asparges, hvor du kan komme til 
det, og når du kan komme til det. 
Med trøfler, klassisk vinaigrette, 

hårdkogte æg, skalotteløg, parme-
san eller sauce mousseline. Eller 

hvad du kan finde på. 

 Aspargesens mester 

 tip: 

Domaine Mas Baux,
Rouge à lèvres, Côtes Catalanes

PRØV DEN TIL
ASPARGES

 grønne 
 asparges  parmesan 

Domaine Mas Baux, 
Rouge à lèvres, 

Côtes Catalanes, 
Frankrig



Traditionelt serverer man stenbiderrogn med ikke fadlagrede 
hvidvine – fx Sancerre, Pouilly-Fumé eller Chablis. Eller hvis det 
skal være ekstra festligt med Champagne. Men faktisk er rosévin 
et virkelig godt bud på en vin til stenbiderrogn. Vælg en rosé, der 
er rig på syre, og som er frisk og frugtig. Den er jo heller ikke fad-
lagret, og den går bare rigtig godt i spænd med rognens salte noter 
og kan også sagtens stå mål med det klassiske tilbehør af blinis, 
rødløg og cremefraiche. Og selv om nogen måske synes, det bliver 
lidt ”pink i pink”, er der alligevel noget over at gå planken ud og 
have lyserødt både i glasset og på tallerkenen!

Domaine Mas Baux, Rouge à lèvres, Côtes Catalanes, Frankrig
Mas Baux ligger i et område i Languedoc-Roussillon i Sydfrankrig, hvor so-
len skinner 260 dage om året. Måske er det derfor, det føles som at drikke 
et glas sommer. Allerede duften er slående sommerlig: Den byder på ro-
senvand, hindbær, viol og litchi. En livlig, rund og likeable vin, der får én til 
at tænke på modne ferskner og honningmelon fra det sydfranske marked. 

Opfinderen af den charmerende rosé er mindst lige så charmerende som 
vinen. Marie-Pierre Baux var blevet lidt træt af at drikke rødvin og havde 
lyst til noget lettere vin, hun kunne servere inden maden, til frokost og til 
måltider med lyst kød, fisk og grøntsager. Og når man nu har en mand, der 
er vinbonde, kan man jo bare få ham til at lave den i stedet for at drøne 
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ned i det lokale supermarked! Sådan blev roséen Rouge 
à lèvres født. Vinen bliver lavet på tre druer - Grenache, 
Cabernet Sauvignon og Syrah og er 100% økologisk.

Los Vascos Rosé Cabernet Sauvignon, Central Valley, Chile
En smuk mørk rosé fra Domaines Barons de Rothschild 
Lafite i Chile. Her langt fra Bordeaux laver de dygtige 
vinmagere en saftig rosé, der duftmæssigt byder på jord-
bær, hindbær og røde blommer. Al frugten i vinen ba-
lanceres af en fin syre, og roséen her fremstår frisk og 
intens. Servér den som en aperitif eller til let krydrede 
retter som gazpacho, pizza eller paella. Også en dejlig 
ledsager til skaldyr, grillede grøntsager og retter med lyst 
kød. 

Paul Giraud Jus de Raisin Rosé, Cognac, Frankrig
Alkoholfri mousserende druemost af udvalgte druer. Mo-
sten fremstilles hos det familiedrevne Cognac-hus Paul 
Giraud, der altså ud over at lave fremragende Cognac 
også fremstiller mousserende druemost til dem, der ikke 
nødvendigvis ønsker alkohol. Det er en elegant, frugtig 
og frisk most, der gør det godt som aperitif eller til ost 
eller dessert, men som sagtens kan drikkes måltidet igen-
nem – den er nemlig ikke hvinende sød. Der er ikke kun 
lagt kærlighed i fremstillingen, men også indpakningen 
har fået opmærksomhed, så også dem, der ikke drikker 
vin, kan få en særlig oplevelse med en mousserende most 
i en flot flaske.

 stenbiderrogn 
 frisk 

 Citron 

 creme 

 fraiche  

 dild 

 rødløg 

Los Vascos 
Rosé Cabernet 

Sauvignon,
Central Valley, 

Chile

Paul Giraud 
Jus de Raisin 
Rosé, Cognac, 

Frankrig



En gammel huskeregel siger, at muslinger er bedst i måneder med 
bogstavet r – det vil sige fra september til april. Hvis man skal hol-
de sig til den regel, er det altså nu, man skal nyde den lille hårdt 
indpakkede delikatesse, der – hvis de er danske – især kommer 
fra Limfjorden. Muslingen ryger i kategorien ”halvfed fisk”, og 
muslingekødet har da også en rundhed og fedme og også en lille 
portion sødme, der blandes godt op med smagen af hav og salt.  
Muslinger bør ledsages af en let, sprød hvidvin, der ikke er lagret 
på fad. Det kunne være en Chablis eller en Riesling fra Alsace, 
men hvis man vil gøre det ekstra festligt, skal der en mousserende 
vin i glasset. 

Rutini San Felipe Brut Nature, Mendoza, Argentina
Vi anbefaler San Felipe Brut Nature, som er en argentinsk mousserende 
vin lavet på Champagne-druerne Chardonnay og Pinot Noir. Den er frisk, 
elegant og frugtig, og selv om den er brut og altså tør, har den alligevel no-
get frugtigt og fyldigt over sig, som klæder blåmuslingerne virkelig godt. En 
skøn mild mousse snarere end deciderede bobler og en god syre gør denne 
vin til et stensikkert hit til muslingerne – men den kan altså også være et 
virkelig godt glas, inden skaldyrene kommer på bordet!
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Denne rosé er lavet af Merlot, Tan-
nat og Syrah, som hver især bidrager 
med noget særligt til vinen. Den får 
noget fløjlsblød rundhed fra Merlot, 
et livligt bid fra Tannat og noter af 

røde bær fra Syrah, og alt i alt frem-
står vinen som en generøs, crisp, tør, 
fyldig og frisk rosé, der gør sig rigtigt 

godt til mad. Servér den til fyldige 
salater, grøntsagsretter, tærter, risot-
to, pastaretter, fjerkræ og lam og let 

røget kød. Også overraskende god til 
frugtdesserter eller som et frisk pust 

til en tung chokoladekage.

 God allround forårsvin 
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Brumont La Gascogne d’Alain Brumont 
Rosé, Gascogne, Frankrig

 blåmuslinger 

 Citron 

 dild 
Rutini San Felipe

Brut Nature, 
Mendoza, Argentina


