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VIN

Sydfrank vin –
håndværk
eller stordrift?

Find den bedste vin
til under 100 kr.
Vinskribent og forfatter Niels
Ehler bedømmer vinens pris i
forhold til kvalitet og giver
stjerner efter det for på den
måde at guide dig frem til de
bedste vintilbud i ugen, der
kommer. Tilbuddene gælder
fra mandag morgen.

NIELS EHLER
puls@jp.dk

Sydfrankrigs mindre kendte vindistrikter har et enormt
uudnyttet kvalitetspotentiale. Her kan der fremstilles
vin, der hamler op med de mest berømte fra eksempelvis
Chateauneuf eller Hermitage, men det, som gør områderne spændende for den almindelige vinforbruger, er, at gennemsnitskvaliteten stiger år for år. Her kan man med lidt
omtanke finde glimrende og karakterfulde vine til moderate
priser. Denne uges vinspalte byder på to metoder til at fremstille sydfransk vin med et glimrende forhold mellem pris og
kvalitet.
La Cuvée Mythique er med sin ugleetiket blevet en mærkevare. Den fremstilles af en art kooperativ – nemlig Valdorbieu – der
er en sammenslutning af hundredvis af vinavlere i Languedoc. Valdorbieu står bl.a. for kvalitetsudviklingen og har succesfuldt udviklet brandet La Cuvée Mythique, der har en høj og ensartet kvalitet
fra år til år. Klassisk og behagelig Languedoc-vin med god valuta for
pengene til 70 kr. i Bilka. Går man derimod efter det personlige
touch, kan Numa 2007 varmt anbefales. Det er en af de bedste vine
fra den ansete vingård Château Guiot i Costieres de Nimes. I topårgangen 2007 sælger The Wine Company denne strålende vin for 87
kr., hvilket gør denne Parker-favorit til et rigtig godt køb. En vin med
stor personlighed.

Finca Flichman Malbec Reserva 2007

Chateau Haut-Maillet
2001

Mendoza, Argentina. 59,95 kr. hos
SuperBest i uge 13, på tilbud med
3 ﬂasker for 125 kr.

AOC Pomerol, Bordeaux. 99,95 kr.
hos Philipson Wine / www.philipsonwine.com. Tilbud i næste uge.

333333

333333

Moden og træpræget næse med
tørre krydderurter og moderat
frugt. Saftig, afrundet og aromatisk
smag med modne egetræsaromaer. Venlig og harmonisk med god
intensitet i eftersmagen.

Moden, kompleks Bordeaux-frugt
med mørke bær og velintegreret
egetræ af høj klasse. Harmonisk og
fuldt udviklet klassisk vin med elegant tanninstruktur og superkultiveret, sødmefuld og detaljerig
frugt.

For Jette Dahl er det blevet en årlig tradition at faste i en periode. Læs hendes historie og overvejelser
på næste side. Foto: Carsten Andreasen

Fasten er
blevet
moderniseret
N En gammel tradition er
genopstået i folkekirken. Flere
og ﬂere danskere faster i 40
dage op til påske. Det handler
ikke om sult, men om at fokusere på det enkle, give plads
til Gud og afstå fra ting, der
fylder for meget i hverdagen.
TINE OBEL SCHMIDT
puls@jp.dk

Marta 2005,
Le Ragose

Montes Pinot Noir
2008

IGT Rosso Veronese, Italien. 89,95
kr. hos SuperBest i uge 13. Normalpris: 119,95 kr.

Valle de Curico, Chile. 89,75 kr. hos
Bichel Vine, www.bichel.dk, tilbud
med 12 ﬂasker for 909 kr.

333333

333333

Rank, elegant frugtnæse med nydelig og vellykket sødme samt en
smule blomster. Flot renhed og
harmoni. Glat, velkrydret smag
med styrke, balance og charmerende detaljerigdom.

Delikat og mineralsk næse med
sprød, sød frugt. Detaljerig, intens
og ﬂoral. Meget tæt og blød frugt i
munden og med spændende aromaer. God længde, sødme og saftighed. Pæn pinotkarakter.

Numa 2007,
Château Guiot

La Cuvée Mythique
2007

AOC Costieres de Nimes, Rhône
85 kr. hos The Wine Company
www.thewinecompany.dk tilbud
med seks ﬂasker for 480 kr.

VdP DOc, Sydfrankrig 69,95 kr. hos
Bilka uge 13 to ﬂasker for 98 kr.

333333
Gode fuldmodne mørke bær med
lakrids, peber og læder. Intens velkrydret næse. Charmerende og personlig. Spicy, frisk, stærk og afbalanceret smag med ﬂot tanninrygrad. Saftig vin med stor aromarigdom.

333333
Sødmefulde mørke bær med likørpræg og lakrids. Ganske tung næse
med jammy toner og venlig træpræg. Pæn detaljerigdom og god
renhed. Glat, tæt og blød vin med
ﬂot koncentreret frugt.

Rundt omkring i landets folkekirker er en ny kristen spiritualitet så småt begyndt at
vågne. Gamle traditioner
som pilgrimsvandringer, tidebønner og 40 dages faste
bliver genopdaget og genoptaget af helt almindelige
mennesker, der i deres søgen efter noget større end
dem selv vælger kristendommen.
Før i tiden handlede de 40
dage med faste fra aske-onsdag til påskedag om sult,
bodsgerning og om ikke lade sig friste.
Men sådan er det ikke mere. I dag er det næsten umuligt ikke at lade sig friste, og
der er så meget, man skal nå.
Derfor er det vigtigt, at målene for ens faste er realistiske, forklarer sognepræst
Peter Glistrup fra Bethlehemskirken i København.
Han fortæller bl.a., at en
fra hans menighed har valgt
at faste fra TV2’s morgen-tv i
alle fastens 40 dage:
»Den her mand har tilpasset sin faste. Han savner virkelig sit morgen-tv og glæder sig til at kunne tænde for
det igen. At faste gælder om
at indøve nye gode vaner.
Det er en træningslejr, en tid
på året, da vi gør noget af
det, som vi resten af året for-

søger at huske på. For eksempel at slukke for tv’et en
gang imellem.«

Tradition i en light-udgave
Lektor i systematisk teologi
på Københavns Universitet
Hans Raun Iversen vurderer,
at det er en helt naturlig udvikling, at der i flere kirker er
præster og menigheder, der
har genfundet traditionen,
men bruger den på en måde,
der passer ind i en moderne
dagligdag.
»I dag er der utrolig meget
fokus på kropstræning og

» Det handler
ikke om bod og
gerningsretfærdighed, men
om generøsitet,
åbenhed og
enkelhed. «
kropspleje, så det ville da
være mærkeligt, hvis man i
kirken ikke blev opmærksom på denne gamle tradition, som fasten er. Det moderne menneske kan ikke
bare være kristen med ørerne en gang om året, men føler nok, at kristendommen
skal ind i kroppen,« forklarer han.
Hans Raun Iversen forstår
godt, at det ikke er den traditionelle faste, hvor man sulter sig, danskerne er begyndt at praktisere. Nutidens faste er modereret, så
den passer ind i dagligdagen:
»De faster i en light-udga-

ve, hvor man bruger den
kristne tradition til at distancere sig fra den slagne
forbrugeriske landevej for at
give sig selv lov til at fordybe
sig i Gud. Det handler ikke
om bod og gerningsretfærdighed, men om generøsitet, åbenhed og enkelhed.«

Det er ikke et reklameﬁf
Sognepræst Peter Glistrup
har selv fastet de sidste fire
år. Han mener, at der er cirka
halvtreds mennesker i Bethlehemskirkens menighed,
der faster sammen med
ham.
»De faster på den ene eller
anden måde, men de praktiserer ikke den klassiske måde at faste på, hvor man
stort set intet spiser. Fokus
for den enkelte er, at man
står fast ved en regel, man
har lavet. Det er vigtigt at stå
fast. Også i sin tro på Gud.
Men vi bliver også nødt til at
tænke moderne og sætte
mål, der kan overholdes,«
erkender han.
Generelt mener han, at
der en tendens i søgningen
efter en ny spiritualitet i folkekirken:
»Det er ikke et reklamefif
for at gøre folkekirken mere
in, men der er en længsel
hos folk efter en anden indgang til folkekirken end
søndagens højmesse. For
den kan virke fjern og utilnærmelig for nogle, og så er
den spirituelle indgang med
tidebønner,
pilgrimsvandringer og faste mere håndgribelig, nem at forstå og giver mening.«
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