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AF BENT KETELSEN
VIN: Når en fest skal planlæg-
ges er der mange ting at tage 
hensyn til og desværre bliver 
vinen til festen en overset fak-
tor, som bliver ordnet i sidste 
øjeblik.

Det er synd og skam og det 
er ellers en oplagt mulighed 
at lave en fest før festen. Gå 
straks igang og lav nogle ge-
neralprøver og hjemlige vins-
magninger, så I er sikre på, at 
I kan stå inde for de vine, der 
serveres til festen.

Selvfølgelig skal vinen først 
og fremmest tilpasses maden 
og her er grundreglen en kraf-
tig vin til kraftig mad og en let 
vin til let mad, men samtidig 
er der også det fakta, at vi ik-
ke tænder på de samme vine. 
Derfor er det uanset maden al-
tid mit råd, at der for rødvine-
nes vedkommende gives mulig-
hed for servering af  både en 
mild og en kraftig rødvin. Du 
vil samtidig også opleve at der 
bliver løst op for stemningen, 
idet debatten allerede her er 
sat i gang, hvis der er to vine 
at vælge imellem. 

Behøver ikke at være dyrt
Desværre vedtog Folketinget 

den 21. december en klækkelig 
forhøjelse af  vinafgiften, der 
især går ud over de billige vi-
ne og især vinene, der sælges 
som 3, 5 og 10 liters bag-in-box. 

Der findes efterhånden rig-
tig mange gode vine som bag-
in-box, og hvis festen ikke 
skal arrangeres på et højere 
formelt niveau, behøver man 
ikke engang at tappe disse bag-
in-box på karaffel. Det virker 
nemlig hyggeligt, når gæsterne 
kan tage op til baren og tappe 
det glas, som de nu tænder på. 
Husk også her at have en mild 
og en kraftig rødvin. Hvis du 
herudover har både hvid og ro-
sé på bag-in-box, bliver alle til-
fredse. De fleste kvalitets-bag-
in-box kan holde sig 3 måneder 
efter de er åbnet, selv om tom-
melfinger-reglen er en måned. 

Billige flaskevine
Du kan trods de nye store vina-
fgifter stadig få gode vine uden 
at det er et spørgsmål om at 
gribe alt for dybt i lommerne, 
men det er selvfølgelig blevet 
sværere. 

Argentina er kommet rigtig 
godt med og her kan du få god 
vin for rimelige penge. Austra-
lien og Chile er stadig en mu-

lighed, mens lande som Cali-
fornien hører til blandt de dyre 
vine. I Frankrig kan der stadig 

købes rigtig gode vin fra den 
sydlige Rhone-dal og Langue-
doc samt Roussillon har også 

gode vine til prisen, men der 
findes stadig mennesker der 
ved en fest rynker på næsen af  
gode vine, hvis der står ”Vin 
de Pay” eller ”Vin de Table” 
på etiketten. Italien har især 
gode vine til rimelige priser fra 
støvlehælen og Sicilien. 

Sørg for at vinen er kølig
Dette gælder både hvid- og rød-
vin. Hvidvinen skal ikke ser-
veres før gæsterne har sat sig. 
Lunken hvidvin smager ikke 
særlig godt og det bliver hurtig 
varmt i et lokale med mange 
mennesker.

Af  samme grund må rødvi-
nen også godt være kølig. Den 
må gerne være nede på 17-18 
grader, når den serveres. Den 
præsenterer sig langt flottere 
og opnår en bedre balance og 
frugt. Samtidig varer ikke læn-
ge inden den alligevel er oppe 
på stuetemperaturen. 

En aperitif før maden
Dine gæster skal have en op-
levelse og føle sig velkomne 
fra starten. Vi ved at ikke al-
le kommer præcist til tiden, så 
det er vigtigt at der er en rigtig 
god aperitif  før maden.

Lad være med at starte med 

en spiritusbombe, men vælg i 
stedet en mousserende vin og 
selvfølgelig ikke en champag-
ne. Den kan være en stor be-
lastning for pengepungen uden 
at der er garanti for at gæster-
ne værdsætter dette. I bladet 
Penge og Privatøkonomi her 
i januar var det en spansk Ca-
va, som til kun 85 kroner blev 
kåret som det bedste mousse-
rende køb. 

Masser af vand til maden
Vand forhøjer velværet, - både 
før og især efter festen.

Derfor sørg for der hele ti-
den er rigelige vandforsynin-
ger, men helst ikke tilsat citrus 
eller anden frugt, som ødelæg-
ger smagen af  vin, - og husk: 
Tørsten skal slukkes i vand og 
ikke vin. 

Du må ikke løbe tør
Lav en aftale med din vinle-

verandør om at tage uåbnede 
flasker eller bag-in-box retur. 
Måske tænder I selv på nogle 
af  vinene, så de ikke bliver re-
turneret, men  deltager i vin-
samlingen til fremtidig glæde.

God fornøjelse med festen. 
Gå i gang med at planlægge 
vin til festen – allerede i aften. 

Vin til din fest – planlæg i god tid

Et godt glas vin er blevet dyrere - men er stadig en fornøjelse.

KØB I DAG PÅ
sweetdeal.dk

DET MED SMÅT
• Tilbuddet er gyldigt indtil 31.05.2012.

• Tilbuddet gælder kun ved køb på 
sweetdeal.dk

DET GODE
• Luksusbehandling: Afrensning, Peeling, 

Urte varme kompress, Dybderensning, 
Retning/formning af bryn, Massage, 
Maske, Dagcreme.  

• Emmas Beauty Box har nu udvidet 
lokalerne, og har nu en klinik, hvor du 
kan få ansigtsbehandlinger og lagt 
makeup. 

• Mulighed for at have dit Makeup Party 
for dine venner her både om aften og i 
weekenden.

• Emmas Beauty Box er distributør for 
Mineral Evolution i hele Skandinavien.

• Katholm 5B, Grenaa. Tlf. 86 48 48 42.

200 kr.
( Værdi 400 kr. )

50%
RABAT

DU SPARER

200 kr.

DAGENS SWEETDEAL: Bliv kvikket op med en lækker ansigtsbehandling hos 
Emmas Beauty Box. Behandlingen varer i 60 lange nydelsesminutter og er inkl. 
dybderens og crememaske.

Tilbuddet skal bestilles på sweetdeal.dk
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