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Alle kanoner var kørt i stilling da en 
skudserie i et velorganiseret østrigsk 
angreb på det danske marked ramte 
vinpressen midt i oktober. Variationer 
over alpelandets vinøse ambitioner 
skulle matche ’new Danish cuisine’ i 
stjernerestaurant Formel B’s besnærende 
fortolkning. Arrangementet viste, at der 
er grund til at give østrigske vine mere 
opmærksomhed. Kvaliteten er overbevi-
sende, diversiteten stor, og mulighederne 
for fordybelse ligger bare og venter på 

dig. Over 6.000 producenter flasker 
vin i Østrig (tre gange så mange som 
i Australien). En stadigt stigende del 
af landets vine finder vej til os gennem 
de næsten 40 danske importører, som 
indtil videre er blevet charmeret af de 
østrigske aromaer. Lugt om dine næse-
bor bliver det samme. Du kan eventuelt 
starte hos specialisterne: www.oestrigsk-
vinimport.dk eller www.osterreich.dk og 
lære alt om Wachau, Weinviertel m.fl. 
på www.winesfromaustria.com. Gomes 

Österreich unterwegs
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ri Ferrari er andet end navnet på en dyr bil. Det er også navnet på en af Italiens 
førende producenter af kvali-bobler, og inden du om en måneds tid lader dig 
oversvømme af anprisninger på alt der skummer i et glas, skulle du overveje at lade 
en prøveprop springe på en af slagsen. Det gjorde H.J. Hansen en formiddag på 
øko-gourmet-restaurant Geranium i Kongens Have i København, og det blev den 
smukt solbeskinnede senoktoberdag bestemt ikke ringere af. Ferrari laver bobler på 
den klassiske måde og formår over hele linjen at integrere dem imponerende elegant 
i de grøn-gyldne eller pinkede væsker. Den smidigt småperlende Perlè 2001 er alle 
sine 219,95 kr. værd, og rygtet løber om samme vins endnu større fortrinligheder 
i 2002-udgaven. En ting er sikkert: Den smager bedre end bilen. Find den og de 
andre gode spumanter fra Ferrari på www.hjhansen-vin.dk. Gomes

De små glæder
Garageimport som nebengesjæft er 

vinelskerens vej til lave priser på gode 

vine. Således filosofien bag Århus-firmaet 

Simple Pleasures 

Af Ib Sørensen

Der er i alt godt 1500 danske vinimportører, store som små, 
og selvfølgelig langt flest af sidstnævnte. Samlet gør det 
Danmark til et meget spændende, righoldigt og varieret land 
at gå på vinopdagelse i. Men findes der mon stadig gode 
vine ude i den store verden, som endnu ikke er repræsenteret 
herhjemme? Ja, det gør der sandelig! Vinmagasinets udsendte 
møder ofte kvali-vine uden dansk repræsentation. Og sådan 
har Thomas Martin Holm og frue Hanne også oplevet det. 
Hver sommer de sidste 10-12 år er blevet afholdt i europæi-
ske, primært franske vindistrikter. Og hver sommer er de 
vendt hjem med en bilfuld vine, ingen kendte, men som alle, 
der smagte, var ubetinget begejstrede for. Det tog de i maj 
2007 den logiske konsekvens af og startede den lille, hjemme-
baserede bibeskæftigelse, vinfirmaet Simple Pleasures.

Små avancer = lave priser
Et års tid blev brugt på forberedelse: Aftaler med udvalgte 
producenter, oprettelse af hjemmeside, indhentelse af statslige 
godkendelser etc. Samtidig skal arbejde og familieliv med 
nu tre børn passes behørigt. Og sådan vil de fortsætte med 
at køre vinfirmaet parallelt med alt andet. ”Vi vil gerne sælge 
rigtig gode vine til lave priser, og det kan kun lade sig gøre, 
hvis fortjenesten samtidig er lav. Og det kan den kun være, 
når vi ikke skal leve af at sælge vin. Derfor er det planen, at vi 
fortsætter som vi er begyndt”, siger Thomas, der til daglig er 
logistikchef på en maskinfabrik i Hasselager, en sydlig Århus-
forstad. ”Det skal være enkelt og ligetil at handle hos os. 
Udvalget af vine skal være overskueligt, og det skal kun være 
europæisk.” Vinmagasinet har smagt et lille udvalg af vine fra 
Simple Pleasures, og er de repræsentative for kvaliteten gene-
relt, får de to vinglade forældre i Lystrup travlt i fritiden.

Cupa Numismae 2002, Château La Roque, Pic Saint Loup, 
Coteaux du Languedoc, Frankrig, 99 kr.
Elegant og velskabt sydfransk sag. Diskret men harmonisk 
kirsebærnæse med strejf af peber. Smagen er dejlig harmonisk, 
frugt og syre i nydelig pardans om distinkte tanniner, der giver 
modspil til en behageligt frugtdreven eftersmag. Bærer sin 
alder med stil adskillige år endnu. Aaahh!     

Felciaino 2004, A.A. Giovanni Chiappini, Bolgheri, Italien, 
100 kr.
Frisk, lækker, lettilgængelig og krydret charmetrold fra 
toscansk prestige-DOC. Masser af pebret solbærfrugt, mynte, 
harmonisk fylde, moden tannin og levende syre, der både giver 
struktur og virker rensende. Aldeles glimrende vin til en hund. 

Château La Roque 2003, Pic Saint Loup, Coteaux du  
Languedoc, Frankrig, 80 kr.
Klassisk let fransk stil og elegance fra druer af ældre 
mourvèdre-stokke. Sjældent frisk og harmonisk vin fra den 
varmeplagede årgang. Fin balance mellem den pebrede kirse-
bærfrugt, en behagelig syre og flot tannisk bid i den lidt korte 
afrunding.      

 Simple Pleasures
 ved Thomas Martin Holm
 Birkehaven 26
 8520 Lystrup
 Tfl. 86 22 06 46
 www.simplepleasures.dk

Det er faldet enkelte læsere for brystet, at en uheldig kombi-
nation, der kunne så tvivl om Vinmagasinets troværdighed, 
havde sneget sig ind i forrige nummer. I forbindelse med 
vores test af barolo havde vi nemlig inviteret Magnus Gerbola 
til at deltage i smagepanelet, og Magnus leverede også den 
udmærkede artikel om modernister og traditionalister i Barolo 
(nr. 30, side 54/55). Som deltager i smagepanelet var Mag-
nus Gerbola ansvarlig for at anmelde otte vine, fire af hvilke 
honoreredes med karakteren 4 glas, de andre 3, 2 og 1 glas. 
Hvad vi ikke var tilstrækkeligt eksplicitte om i sammenhæn-
gen var at nævne, at Magnus Gerbola importerer barolo til 
sin nystartede garageimport ved navn Gerbola Vin. Magnus 
har stort set ikke lavet andet end at smage barolo i et halvt 

år, og var inviteret med for at bibringe panelet lidt opdateret 
ekspertise på appellationen. Gerbola Vin deltog selv med 
nogle vine i testen, og flere af dem klarede sig godt, hvilket 
bar yderligere ved til tvivlens bål hos førnævnte læsere. 
Her fra redaktørstolen kan forsikres, at selvom Magnus 
Gerbolas kommentarer er hans egne, så er vurderingerne 
et resultat af diskussion i panelet og repræsenterer som 
sådan Vinmagasinets holdning, og ikke kun Gerbolas 
personlige. Samtidig var Magnus selvfølgelig ikke 
involveret i vurderingen eller kommenteringen af 
nogen vine fra hans egen portefølje. Næste gang 
skriver vi selvfølgelig en evt. gæstesmagers interesse 
i konteksten med STORE bogstaver, så ingen er i 
tvivl. Se i øvrigt lederen på side 4. RH?Troværdig barolo-test

Nordic Wine Club kontingent-dumping
 Danmarks største vinklub annoncerede i oktober, at man 
sætter medlemskontingentet ned til 249 kr. om året, inklusive 
ubegrænset indkøb. Til gengæld opererer klubben nu med 
et såkaldt administrationstillæg på 1,97 kr. per flaske. Med 
579 årlige kroner sparet på kontingentet kan medlemmerne 

H.J. Hansens nye hjemmeside

H.J. Hansen er Danmarks 9. største vinimportør, i folkemunde tillige landets ældste, 
men det sidste støv er ved at være børstet af de odenseanske skuldre. H.J. Hansen-
administrationens aldeles kompetente befolkning har brugt uger og måneder, hvis 
ikke år, på at skrue en state-of-the-art-hjemmeside sammen, inklusive en fornuftig 
præsentation af de mere end 1400 varenumre i porteføljen. Det er lykkedes til UG 
med kryds og slange. Tjek selv på  www.hjhansen-vin.dk. RH

altså købe 293 flasker uden at mærke tillægget. Ny direktør, 
Rasmus Nielsen, lover masser af nye produkter i det nye år. 
Top-bourgogne står øverst på ønskelisten. Også på min. Køb 
abonnement på  www.nordicwineclub.com. RH

Champagne i Vinmagasinet
Glæd dig til den store test af champagne i Vinmagasinets jule-
nummer, der udkommer den 13. december 2007 – stay tuned


