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JORDBÆR & RØDVIN – KAN MAN DET?
Selv om jordbærsæsonen er længere end den var ”i gamle dage”, 
og man nu kan servere jordbær allerede fra april, så er der NU, 
der er noget ved smagen! De danske sommerjordbær er måske en 
af verdens bedste råvarer, så udnyt, at den er her! Brug den i alle 
ender af menukortet – og match med noget spændende vin! 

Spræng den faste forestilling om jordbær og sød vin med bobler. 
Gør noget andet! Efterspørgslen på søde vine er stadigt dalende – 
mange mennesker er simpelthen trætte af alt det tilsatte sukker, der 
gemmer sig i drikke- og fødevarer. 

Selv om et jordbær indeholder frugtsukker, har det også et ret højt 
syreindhold. Syren opvejer sødmen, og derfor opleves jordbærret 
slet ikke så sødt endda. Prøv at ramme det frugtige, det saftige og 
det lette ved bærret med vine, der har det samme i sig. Disse regler 
gælder, når man spiser jordbærrene AU NATUREL uden indblan-
ding af andre smagsindtryk som kagebunde, chokolade og råcreme. 
Så er sagen en anden. 

Mange forbinder rødvin med 
bøffer, men prøv at lade en stål-
tankslagret rødvin eller en ung 

rødvin fra et køligt område blive 
jordbærrenes vinledsager – man 
bliver overrasket over, hvor godt 

det virker! Det er sjovt at udfordre 
folks vanetænkning. Måske får det 

dine gæster til at gå bagover! 

Prøv at gå alternative veje, når der skal matches 
vin med jordbær. En saftig oversøisk Pinot Noir 

og danske jordbær er et godt macth!

UD MED BØF
IND MED BÆR

 tip: 



 jordbær 

 danske 

Willamette Valley 
Vineyards, Whole 
Cluster Pinot Noir, 

Oregon, USA 

Her har vi en vin, der selv bringer en 
masse bær på banen i både duft og 
smag. Vinen er bæredygtigt fremstil-
let i Oregon, ét af USA’s køligste vin- 
områder og ideelt for dyrkning af Pinot 
Noir. Denne er en saftig, frugtig og frisk 
vin. Dybrød i glasset og med et væld af 
brombær, kirsebær, hindbær, blommer 
og vanilje i næsen. 

Der er også lidt jordbund og chokolade 
at finde, og det giver krop og fylde til vi-
nen. God frugtsødme og velbalanceret 
syre. En på alle måder indbydende vin, 
der ud over at være god til jordbær også 
kan serveres til sushi, salater og let grill-
mad.

VINE, DER KLÆDER JORDBÆR!
Los Vascos, Cabernet 

Sauvignon Rosé, Central 
Valley, Chile

Willamette Valley Vi-
neyards, Whole Cluster 

Pinot Noir, Oregon, USA

Rutini Wines, Trumpeter 
Pinot Noir, Mendoza, 

Argentina

Charles Mignon Rosé 1. 
Cru Brut, Champagne, 

Frankrig

En smuk mørk rosé fra Domaines Barons 
de Rothschild Lafite i Chile. En saftig vin, 
der duftmæssigt byder på jordbær, hind-
bær og røde blommer. Al frugten i vinen 
balanceres af en fin syre, og roséen frem-
står frisk og intens.

Denne vin er på mange måder som et 
spejlbillede af jordbærret med sin saft, 
frugt og syre, så det bør naturligvis prø-
ves af sammen.

Cremet fylde og masser af frisk rød frugt, 
fersken, jasmin, grønne æbler og mand-
ler. Dens frugtige karakter i kombination 
med en afdæmpet syre ender med at give 
udtryk af en diskret sødme, selv om den 
er brut og altså tør med et restsukker på 
8 g/l.

I virkeligheden en Champagne, man kan 
drikke måltidet igennem, for den brille-
rer ved at være god som aperitif, dejlig 
madvin til fisk og til retter med lyst kød 
– og hvis måltidet så afsluttes med jord-
bær, er der her en totalt festlig og elegant 
allround-vin. 

Trumpeter Pinot Noir er fra det højtlig-
gende Tupungatoområde i Argentina, 
som er kendt for high altitude wines, der 
har den kølighed, en ”jordbærvin” skal 
have. En lys, let og saftig rødvin med en 
silkeblød konsistens. Den byder på en 
duft af hindbær og jordbær, hints af vio-
ler, og selv om den har lagret på egetræs-
fade, har den ikke et tydeligt fadpræg. 
Det, den får fra fadede, er en silkeblød, 
smooth mundfølelse. Bløde og lette tan-
niner og moderat syre giver den en su-
perbehagelig karakter, mens en snert af 
noget våd jord efter et regnvejr gør, at 
den trods alt også får lidt kant til hele 
bær-universet.



“VIN” UDEN ALKOHOL
Mange gæster efterspørger alkoholfrie drikke, og for gæsten er det 
tit dejligt at få noget andet end sodavand og æblemost: Når man er 
gået ud for at spise dejlig, veltillavet mad, vil mange gerne have en 
tilsvarende delikat oplevelse med det, de drikker - også selv om de 
ikke får en flaske vin på bordet.

FJORDREJER, HAVTASKE,

PIGHVAR, JORDBÆR,

HINDBÆR, ÆRTER,

AGURKER, RABARBER,

SOMMERHVIDKÅL,

BLOMKÅL, FORÅRSLØG,

FENNIKEL, BØNNER,

SOMMERBUK, SALATER,

RABARBER, SUKKERÆRTER, 

SPIDSKÅL, ÆRTESKUD

OG ALVERDENS

KRYDDERURTER 

 Råvarer i sæson 

Paul Giraud Jus de Raisin Rosé,
Cognac, Frankrig 

Vi synes, du skal servere Paul Giraud Jus de Raisin 
Rosé fra Cognac-distriktet. Mousserende druemost 
af særligt udvalgte druer. Her er ingen alkohol, men 
til gengæld masser af uspoleret frugt, en god fylde og 
elegance. Den er sødmefuld uden at være hvinende 
sød, og så har den en god friskhed. Som en bonus 
er den pakket ind i en flaske, der er taget med fra 
vin-universet, og som er flot at sætte på bordet.

 Passe
r frem

ragend
e 

 til j
ordbæ

r! 

Det danske sommerkøkken bugner af spæde salater og fine, friske grøntsager, som 
der ikke skal gøres meget ved. De bliver ikke bedre end de er nu, og de skal have lov 
at tale for sig selv, måske grilles let og akkompagneres af fisk eller kød. 

SOMMERGRØNT OG VINEN TIL

 Franske flasker til   

 danske sommergrøntsager…

Domaine Mas Baux, Rouge à lèvres,
Côtes Catalanes, Frankrig

Mas Baux ligger i et område i Languedoc- 
Roussillon i Sydfrankrig, hvor solen 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 
rosenvand, 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. Den passer vanvittig godt 
til grøntsagskøkkenet – uanset om det er det 
kolde eller det varme.

Brumont La Gascogne d’Alain, Brumont
Tannat/Merlot, Gascogne, Frankrig

Smuk mørkerød vin med en udpræget duft af 
brombær, krydderier og viol. Smagen er frug-
tig og bakkes op af bløde tanniner, hvilket 
ender ud i en velafrundet og silkeblød vin 
med et tydeligt blommepræg. Klæder alle 
retter med grillede og røgede noter og nye 
danske løg med top, der har været en tur over 
flammerne. 



Babich Black Label, Sauvignon 
Blanc, New Zealand

Domaine Mas Baux, Baux Blond, 
Côtes Catalanes, Frankrig

Charles Mignon Rosé 1. Cru 
Brut, Champagne, Frankrig

 VIN t
il 

 fjord
rejer 

VIN TIL
FJORDREJER

Det gælder om ikke at nøle, når det kommer til fjord-
rejer. De er i højsæson i juni og juli – og det er nu, der 
skal slås til! 

Giv den gas i køkkenet med rejerne, mens de er i sæ-
son – for danskerne elsker dem. Den lille delikatesse 
har drevet mange kokke til vanvid gennem tiden, men 
når først den er pillet, tager dem alle med storm! 

Fyld menukortet med fjordrejer - lav bisque, rejemad-
der og rejecocktails med dem. You name it!

Babich Black Label, Sauvignon Blanc, New Zealand

Grøngylden vin med en meget ekspressiv duft af passions-
frugt, pærer, nyslået græs, grønne urter, ferskner og hylde-
blomst. Smagen er intens citrusagtig med stram syre, stor 
friskhed og en varm moden frugtkoncentration, der gør 
det samlede indtryk af vinen velafbalanceret og fuldendt. 

Domaine Mas Baux, Baux Blond, Côtes Catalanes, Frankrig

Tør hvidvin på Muscat Petits Grains-druen med stor frug-
tighed og intensitet. Duften er indbydende med noter af 
pærer, fennikel, jasmin, fersken, ananas, vanilje og grape-

frugt, der går igen i smagen. Rund, blød vin, der 
balanceres af en fin friskhed.

Charles Mignon Rosé 1. Cru Brut, Champagne, Frankrig

Gå planken ud i det lyserøde univers, og servér rosa vin til 
de rosa fjordrejer. Rosé-champagnen, som også kan gå til 

jordbær, passer fortrinligt til de danske fjordrejer.

 fjordreje-vine 

 Vores top 3 over  

Vælg vine, der er friske, lette og rene i udtrykket, for ellers 
overdøver de fjordrejernes fine smag. Vinen må gerne have noget 

frugtigt over sig, som matcher rejekødets sødme. 


