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Saronsberg Brut, 2012
Chardonnay
Tulbagh, Sydafrika
130 kr. hos Holte Vinlager
Når musikken spiller, behøver man
ikke at gå i dybden med oprindelsen.
Disse bobler er fra Sydafrika og lavet
med noget kortere lagring, men
smagen er ikke så ulig champagne –
fine røde æbler, lyst rugbrød og
blomsternoter. Godt afstemt og
ganske glimrende både til skaldyr
og hvid fisk med grønt.

★★★★★★

Manfredi Brachetto
Brachetto
Piemonte, Italien
80 kr. i Kvickly

Charles Mignon Premier Cru
Champagne. Pinot Noir,
Chardonnay. Champagne, Frankrig
230 kr. i Skjold Burne
(normalpris 280 kr.)

Tawny 10 år,
Burmester
110 kr. v/12 fl. hos
Philipsonwine.com

En spumante som denne, der er ovre
i det røde og søde, skaber harmoni
med søde desserter. Den er hindbærrød med mikrobobler, og så både
dufter og smager den friskt og sødt
af en kurvfuld modne røde bær. Helt
oplagt til en isdessert med marengs
og friske bær eller til kransekagen.
Og så har den kun 7 % alkohol.

Klassisk champagne til en venlig
pris. Også venlighed i glasset med
livlige og let perlende bobler. Tør og
med medium fyldighed i smagen,
der er domineret af friske røde
æbler og hasselnødder. Frisk med en
let syre. En pleaser til aperitif og
fiskeforretten. Men til kransekagen
skal du have langt sødere bobler.

For bare 110 kr. er her rigtig meget
portvin. Ikke stor vin med alder og
dyb kompleksitet og meditation,
blot klassisk og velsmagende for
alle. God smag af tørret frugt, karamel og vanilje. Fin sødme og god
længde. Køb en hel kasse, og del den
med nogle venner. Der bliver rig lejlighed til at drikke portvin i 2017.

★★★★★★

★★★★★★

★★★★★★

★★★★★★

Stjernebryg
Herslev Bryghus, 9 %
39,95 kr. i velassorterede
supermarkeder

Stjernestund Klosterøl
Nørrebro Bryghus, 5,7 %
39,95 kr. i velassorterede
supermarkeder

Golden Naked Christmas Ale
Jacobsen, 7,5 %
39,95 kr. i velassorterede
supermarkeder

Colheita 1995
Krohn, 20 %
350 kr. hos
Erik Sørensen Vin

Flot og kompleks juleøl med duft af
karamel, brændt sukker, lakrids og
anis. Fyldig smag med et dejligt drys
julestemning i form af stjerneanis.
Øllen er i den søde ende af skalaen,
men der er rigelige mængder humle
til at give balance. Kan gå til ALT i
julen – både frokosten, juleanden og
når gæsterne er gået hjem.

Gylden med hvidt skum og en alkoholprocent, der ligger lige over en pilsner – så kan der også blive plads til
en enkelt snaps eller to. Gode, søde
julenoter af malt, svesker, nødder
og chokolade. Har en dejlig mundfylde og giver lyst til at åbne en
flaske mere, når de gode oste
sættes frem på bordet.

Denne ravrøde ale i smuk flaske er
oplagt at servere til den gode julefrokost. Aromaen er diskret og
præget af bolsjer og tørret frugt.
Smagen peger i den sødlig retning
med en lækker lille brændt tone, lidt
nødder og abrikos. En flot, let drikkelig og behagelig øl.

En tætpakket portvin både i konsistens og smag. Alderen har gjort den
let brunlig, mens smagen er kompleks, fyldig og koncentreret med
svesker, brændte figner, nødder,
brun farin og en lille bagkant af kandiseret appelsinskal. Dejlig lang
eftersmag. Nyd et glas til risalamanden og resten til kaffen og juletræet.
WWW.SPISBEDRE.DK

