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THOMAS ILKJÆR

Vintest Spansk drueklassiker kan sagtens spille solo

G
arnacha tinta, eller grencahe noir,
som mange kalder den, er mest
kendt som blandingsdrue, men
månedens tematest afslører, at
den er værd at lære at kende helt

alene. Garnacha, grenache, cannonau,
aragones, alicante, granaxa, tocai rosso
… kært barn har mange navne. Og kær
er druesorten med de mange synony-
mer blandt alverdens vinproducenter. 

For blot 30 år siden var den simpelt-
hen den næstmest plantede druesort i
verden, og selv om arealet er faldet be-
tragteligt siden, var den dog stadig
nummer 4 på listen i 2000 og nummer 7
i 2010. Og der findes ikke bare meget af
den. 

Den er også noget af en verdensborger
og vidt udbredt i det meste af Europa,
Sydamerika, USA, Australien og Sydafri-
ka. Deraf de mange synonymer, for na-
turligvis har der gennem hundredvis af
år udviklet sig masser af lokale navne for
det, man ganske givet har opfattet som
en egnsspecifik druesort.

De fleste forskere er i dag enige om, at

druesorten har sin oprindelse i den
nordspanske region Aragonien, og der-
for skal den her kaldes ved sit mest an-
vendte spanske navn, garnacha. Egent-
lig burde jeg være endnu mere præcis,
for rettelig er emnet for månedens te-
matest den farvemutation, der hedder
garnacha tinta, altså den blæk- eller
mørkfarvede garnacha. 

Der findes nemlig også en hvid garna-
cha, en grå garnacha og endda en ’behå-
ret’ garnacha. Druesortsvidenskab er for
de tålmodige, og for nemheds skyld hol-
der vi os til garnacha, ligesom man i
Frankrig ofte blot taler om grenache i
stedet for det korrekte grenache noir. 

Man skulle måske tro, at statistikkens
faldende beplantningstal ville være ens-
betydende med mindre og mindre po-
pularitet og en hensygnende druesort
uden større aktuel interesse, men fak-
tisk oplever garnacha i disse år lidt af en
renæssance. 

Det hænger sammen med en (gen)op-
dagelse af druesortens potentielt mere
friske og mindre bombastiske karakter,
hvilket har givet den et nyt image, en ny
tilhængerskare og os alle sammen en
langt større diversitet af garnachafor-
tolkninger fra hele verden. Det afspejle-
de de indsendte vine på bedste vis, og
månedens test var derfor en af de sjove-
ste og mest interessante længe.

Ikke kun en blandingsdrue
Mange vil formentlig især associere gar-
nacha med Sydfrankrig, hvor den som
grenache spiller førsteviolin i det sydli-
ge Rhône og hyppigt indgår i blandin-
ger både her og i Languedoc-Roussillon.
Det nu så populære GSM-blend (grena-
che-syrah-mouvedre), der genfindes
over det meste af den oversøiske vinver-

den, har sit arnested her, og også i de be-
rømte spanske vinområder Rioja og
Priorat er den primært en blandings-
partner. Men i hjemregionen Aragonien,
i andre spanske områder og i stigende
grad i de oversøiske områder lader man
garnacha stå på egne ben, og derfor var
kravet til de medvirkende vine, at de
udelukkende skulle være fremstillet på
garnacha.

Vinene var vidt forskellige. Der var
transparente rabarberfarvede vine og
blålilla eksemplarer. Der var bløde vine
stort set uden tannin og vine, der reelt
satte sig på gummerne. Der var vine på
12,5 pct. og vine på 16 pct. alkohol. Var der
da slet ingen holdepunkter og ligheder?
Jo, det var der.

Vinene bliver aldrig helt sorte og
uigennemsigtige, da farveintensiteten i
skallerne generelt hører til i den beher-
skede ende. Og så er der stort set altid en
meget markant frugtprofil. Den kan va-
riere fra de lysere jordbærtoner til mor-
bær og brombær i den anden ende, men
er aldrig umoden. 

Syren dominerer ikke, og tanninen er
ikke raspende udtørrende, men i de bed-
ste vine er der nok af begge dele til at ba-
lancere den fyldige, modne frugt. Og
som det fremgår, var de lavalkoholiske
eksemplarer sjældne, for garnacha er en
mester i at opnå høje sukkerniveauer.

Ellers er der noget for enhver smag, og
niveauet var generelt rigtig godt. Udvæl-
gelsen var til tider en hårfin balance, og
det kan kraftigt anbefales at dykke ned i
alle testens vine i netudgaven for at få
det fulde overblik.

Drik vinene ved 16-17 grader, så domi-
nerer alkoholen ikke for meget, og frug-
ten får lov til at blomstre.
thomas.ilkjaer@pol.dk

Garnacha oplever en
renæssance, og flere har
opdaget, at den kan være
både frisk og elegant.

UDBREDT. Garnacha dyrkes i mange forskellige regioner, bl.a. som her i Languedoc-Roussilon. Arkivfoto: Thomas Borberg

Campo de Borja Godina Garnacha 2017
Bodegas Morca, 16 pct.
Aragonien, Spanien
Andrupvin.dk, 169 kr. v/6 fl.

89 point

Kraftfuld og fyldig vin med dyb og tæt
bærfrugt i relativt frisk, slikket stil og
sødmefuldt fadpræg. Koncentreret og
intens, men mangler kompleksitet og lidt
balance.

Calatayud Garnacha 2017
Bodegas Atteca, 15 pct.
Aragonien, Spanien
Andrupvin.dk, 
119 kr. v/6 fl.

88 point

Kraftfuld og fyldig vin med mørk
likøragtig bærfrugt og toner af kaffe og
chokolade fra markant fadpræg. Stor
intensitet, men ikke helt balance. 
Alkoholen varmer rigeligt.

Campo de Borja Garnacha
2016 Alto Moncayo, 16 pct.
Aragonien, Spanien
Valuewine, 1 fl. for 295 kr.

92 point

Kraftig og varmblodig vin med intense,
fuldmodne, men friske brombærtoner 
og ristet strejf af fadlagring. Bærer
alkoholen flot, og der er friskhed midt i
al koncentrationen.

Garnacha 2016 Special Cuvée
Bodegas Frontonio, 14 pct.
Valdejalón, Spanien
Kjær & Sommerfeldt, 1 fl. for 400 kr.

92 point

Kraftfuld, tæt og intens vin med 
fuldmodent, men frisk bærpræg i
brombærgenren og en let krydret tone.
Markant tannin og en del fadpræg, men
ikke til den søde side. Flot, men stadig
ung vin.
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La Bruja de Rozas 2018
Comando G, 14,5 pct.
Vinos de Madrid, Spanien
Laudrup Vin & Gastronomi
159 kr. v/6 fl. (tilbud)

91 point

Middelfyldig, saftig vin med toner af bl.a.
jordbær og grannåle. Let og elegant
trods alkoholtyngden. Harmonisk,
indbydende vin med fin kompleksitet.

Méntrida Tres Patas 2016
Bodegas Canopy, 14,5 pct.
Castilla-La Mancha, Spanien
Valuewine, 1 fl. for 199 kr.

91 point

Kraftfuld og intens vin med behersket
frugtpræg. Spiller mere på andre
tangenter med bl.a. krydderurter og jern.
Tæt, men fyldig med god friskhed.

El Terroir 2015
Domaines Lupier 14,5 pct.
Navarra, Spanien
Laudrup Vin & Gastronomi
125 kr. v/6 fl. (tilbud) 

90 point

Kraftfuld vin i struktureret stil med en
del tannin. Fuldmoden bærtone, uden at
den dominerer. Krydret, animalsk og 
floralt islæt. Intens og personlig vin. 

La Garnacha Salvaje del Moncayo 2018
Proyecto Garnachas 13,5 pct.
Spanien
Kjær & Sommerfeldt, 1 fl. for 115 kr.

89 point

Kraftfuld, frugtmættet vin med toner af
krydderurter og engelsk lakrids. Også et
mere blomsteragtigt strejf. Tæt, men
med friskhed i kernen og god balance
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Thomas Block Grenache
2018 Paxton, 14 pct.
McLaren Vale, Australien
Vinoble, 1 fl. for 199 kr. (tilbud)

91 point

Middelfyldig, saftig og elegant vin med
røde rabarbertoner. Let i stilen, men med
pæn tæthed, og tannin i afslutningen
sikrer strukturen. Ikke super kompleks.

The Custodian Grenache
2016 d’Arenberg, 14,5 pct.
McLaren Vale, Australien
Erik Sørensen Vin, 125 kr. v/6. fl. (tilbud)

89 point

Middelfyldig, velafbalanceret vin med
præg af modne skovjordbær, lakrids
og blomster. Et vist tanninbid og fin
friskhed i kernen. Savner lidt intensitet.

Fugazi Grenache 2019
Ochota Barrels, 13,2 pct.
McLaren Vale, Australien
Allez Allez, 1 fl. for 293 kr.

91 point

Middelfyldig, intens vin med toner af
jordbærmarmelade, lakrids og
krydderurter. Super lækker, men stadig
ung vin.

Piekenierskloof Grenache
2012 Neil Ellis, 14,5 pct.
Olifants River, Sydafrika
Vinoble, 1 fl. for 299 kr.

91 point

Middelfyldig, ret intens vin med lækre
modne jordbærtoner og krydret islæt.
Blødt udtryk med behersket tannin og
fuldmoden, varmende smag.

DEN ØVRIGE VERDEN
Cannonau di Sardegna Riserva 2016
Pala, 14 pct.
Sardinien, Italien
Lahvino, 124 kr. v/12 fl.

91 point

Middelfyldig vin med toner af modne
skovjordbær og lakrids. Relativt frisk
med pænt syrebid og tannin. Elegant og
kompleks madvin.

Chateauneuf du Pape Clos St. Antonin
2016 Roulan Sabon, 15,5 pct.
Rhône, Frankrig
Jysk Vin, 339 kr. v/3 fl.

93 point

Kraftfuld vin med stor frugtdybde og
tannin, der giver struktur. Alkoholen
mærkes, og der er likørtone i frugten,
men også friskhed.

Vin Nu Rouge 2019
Les Deux Terres, 12,5 pct.
Frankrig, Lieut-Dit
1 fl. for 140 kr.

89 point

Saftig, frisk og frugtdrevet vin, men
samtidig pænt tanninbid, der giver
vinøsitet. Toner af modne hindbær.
Harmonisk og charmerende vin.

Grenache Noir V.V. 2019
Galhaud, 14,5 pct.
Pays d’Oc, Frankrig
Erik Sørensen Vin, 70 kr. v/6. fl. (tilbud)

88 point

Kraftfuld vin med mostagtig
brombærtone. Vild og hvalpet med en
del tannin og ikke helt harmonisk, men
ret charmerende.
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Politiken bad en række importører indsende vine på 100 pct. garnacha. Blandt de smagte vine udvalgte vi de bedste i hver kategori baseret på pris-/kvalitetsforholdet. Tjektegnene suppleres med
en score på Parkers 100-point skala, som angiver vinens absolutte kvalitet uafhængig af prisen. Vinene kommer fra Erik Sørensens Vinhandel, Kjær & Sommerfeldt, Laudrup Vin & Gastronomi, 
Vinoble, Jysk Vin, Valuewine, Lahvino, AndrupVin.dk, Alléz Alléz og Lieu-Dit. Alle testens vine kan ses på politiken.dk.


