
V I  E R  B E D S T  T I L  B 2 B



Velkommen til 
Dansk Vinhandel  

Vi ved, at vi er bedst til B2B – og det er netop der, vores fokus er. Hele Dansk Vinhandels  

setup baserer sig nemlig på, at vores erhvervskunder skal få mest mulig værdi ud  

af den investering, de laver i vin. Den værdi sikrer vi på flere måder. Vi sigter blandt andet altid 

efter at være en top fem-kunde hos vores vinleverandører – for det giver os de skarpeste  

priser. Og derfor køber vi altid stort ind hos få leverandører. Derudover har vi stort fokus på,  

at både din virksomheds og din modtagers profil afspejler sig i jeres vingaver. Uanset  

om I – eller de – er fra et advokatfirma eller tømmerhandel. Reklamebureau eller jernstøberi. 

Martin Sejer Kristensen
Indehaver



12 gode råd til vingaven
Vi er bedst til B2B. Det er faktisk det vi laver hver dag. Løsninger, der giver positiv  

effekt, goodwill og understreger virksomhedens profil. Vingaver er ikke anderledes end  

virksomhedens facade, firmabiler, reception osv. Det er et billede på, hvordan dine  

samarbejdspartnere opfatter din virksomhed. Uanset profil, så kan vi sikkert hjælpe med 

at give samlet god værdi. Man behøver jo ikke opfinde den dybe tallerken hver gang.  

Udnyt at vi har mange års erfaring, og kender både de gode løsninger, men også  

kan hjælpe med at undgå de mange faldgrupper.

1. Formålet med vingaver er at opnå  

goodwill – ikke reklame. Flasken er ikke  

en reklamesøjle. 

2. Tarvelige og billige gaver giver badwill  

i stedet for goodwill. Spar pengene eller  

gør det ordentlig. 

3. Logovine har haft sin tid. Formålet  

med vingaven er ikke at aflevere en 

reklamesøjle. Selvom du er stolt af din  

virksomhed, og synes det er sjovt, så  

sender du de forkerte signaler. Drop det! 

4. Planlæg indkøb af vin som alt andet.  

Det giver flere muligheder for både  

emballage og vin, og der er nemmere  

plads til at være innovativ med løsningerne.  

Det tager ikke ekstra tid, men giver helt  

sikkert større værdi. 

5. Vær innovativ. 3 flasker rødvin  

kan snildt erstattes af f.eks. 1 magnum  

hvidvin. 

6. Magnum flasker har en enorm  

god effekt, når det gælder firmagaver. 

7. Giv vin som er drikkemoden nu

8. Ofte kan det betale sig, at bruge lidt 

kræfter på en flot emballage. 

9. Hvis din virksomhed sælger kvalitet, så 

skal du signalere det samme med din vingave. 

10. Selvom modtageren ikke er specielt  

interesseret i vin, kan de fleste godt  

smage om vinen er god. 

11. Vin med saft og kraft rammer bedst.  

Du rammer ikke 100%, så lev med, at et par 

stykker, synes vinen er for kraftig. Din hitrate 

bliver bedre. 

12. Hav 2-3 forskellige gavetyper  

på lager. Hvis nogen skal have større  

opmærksomhed end andre, så lad ikke  

antallet af flasker bestemme, men kvaliteten.
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Vin 
Crianza 
 
 
Producent  
Bodegas Dehesa de los Canonigos, Ribera del Duero 
 
 
Drue Årgang 
88 % Tempranillo 2016 
12 % Cabernet Sauvignon 
 
Lagring Flaskelagring 
15 mrd i Amerikanske 12 mrd. 
Barriques 
 
Madsammensætning  
Lammeretter med kraftigt tilbehør og rødt kød generelt.   

 
 
Beskrivelse af producent 
Dehesa de los Canonigos er beliggende i hjertet af Ribera del Duero. 
Ikke langt fra Pesquera og med så prominente naboer som Vega Sicilia 
og Hacienda Monasterio. I mange år var Dehesa de los Canonigos fast 
leverandør til netop Vega Sicilia, men for ca. 25 år siden besluttede 
familien Sanz selv at producere vin. Det gør de nu med stor succes på 
3. generation, og Bodegaen ledes i dag af søskendeparret Iván og 
Belén. Ivan er ansvarlig for den generelle drift, mens Belén er én af 
Spaniens skarpeste kvindelige ønologer. Og man må sige at 
råmaterialet, som Belén har at arbejde med er i orden. Netop derfor 
er filosofien på Dehesa de los Canonigos at lave ærlig vin, hvor frugten 
får lov at dominere i forening med den rette fadlagring. Iván og Belén 
har begge en kompromisløs tilgang til vinproduktionen, og det 
gennemsyrer hele Bodegaen at kun det bedste får lov at blive frigivet 
fra Dehesa de los Canonigos. 

 
 
Beskrivelse af vin    
Årgang 2016 var et sublimt år i Ribera del Duero, hvor kvaliteten 
generelt var virkelig flot.  Dehesa de Los Canonigos var meget tilfredse 
og bodegaens Crianza kandiderer til den bedste frigivelse til dato.  
 
Næsen er fyldt med dyb lækker mørk frugt, noter af vanilje, træ, kakao 
og en anelse krydderier.  I munden er det fortsat den flotte frugt, der 
dominerer. De klassiske chokolade og kakaonoter i Tempranillo druen 
findes naturligvis, men forvent at blive tæppebombet med nuancer på 
den helt rigtige måde. Der er masser af potentiale, men vi synes, den 
skal drikkes ung. Så af med proppen, køl til 14-15 grader og frem med 
de store Tempranillo glas. Den er ramt spot on! 

Crianza
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Vin 
Reserva Solideo 
 
 
Producent  
Bodegas Dehesa de los Canonigos, Ribera del Duero 
 
 
Drue Årgang 
85 % Tempranillo 2015 
12 % Cabernet Sauvignon 
3% Albillo 
 
Lagring Flaskelagring 
24 mrd i amerikanske min 24 mrd. 
og franske Barriques 
 
Madsammensætning  
Lammeretter med kraftigt tilbehør og rødt kød generelt.   

 
 
Beskrivelse af producent 
Dehesa de los Canonigos er beliggende i hjertet af Ribera del Duero. 
Ikke langt fra Pesquera og med så prominente naboer som Vega Sicilia 
og Hacienda Monasterio. I mange år var Dehesa de los Canonigos fast 
leverandør til netop Vega Sicilia, men for ca. 25 år siden besluttede 
familien Sanz selv at producere vin. Det gør de nu med stor succes på 
3. generation, og Bodegaen ledes i dag af søskendeparret Iván og 
Belén. Ivan er ansvarlig for den generelle drift, mens Belén er én af 
Spaniens skarpeste kvindelige ønologer. Og man må sige at 
råmaterialet, som Belén har at arbejde med er i orden. Netop derfor 
er filosofien på Dehesa de los Canonigos at lave ærlig vin, hvor frugten 
får lov at dominere i forening med den rette fadlagring. Iván og Belén 
har begge en kompromisløs tilgang til vinproduktionen, og det 
gennemsyrer hele Bodegaen at kun det bedste får lov at blive frigivet 
fra Dehesa de los Canonigos. 

 
 
Beskrivelse af vin    
Siden 2009, som var første frigivelse af Solideo Reserva er kvaliteten 
kun steget. Missionen er at lave stor vin, som er designet til et længere 
liv, men også smager godt allerede efter 4-5 år. Kompleks og dybe lag 
af mørk chokolade, mørke bær, vanilje, kaffe, mint, og krydderier. Et 
snert af kamfer. Tanninerne er markante, men venlige. 2015 er ramt 
lige i øjet, og præsterer på virkelig højt niveau. 
 
Vi anbefaler at dekantere vinen på karaffel 1 time før servering i store 
glas v. ca. 14 grader. God fornøjelse. 

Reserva Solideo
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Vin 
Brunello di Montalcino Riserva DOCG 
 
 
Producent  
La Fiorita   
 
 
Drue Årgang 
Sangiovese 2013 
 
 
Lagring Flaskelagring 
12 mrd. i 5 HL fransk eg 30 mrd 
12 mrd. i 80 HL Slavonsk eg 
8 mrd. på ståltank  
 
 
Madsammensætning  
Vildt, rødt kød og lagrede oste.    
 
 
Beskrivelse af producent  
La Fiorita er beliggende i én af verdens mest berømte vinbyer, 
Montalcino i Toscana. Her findes i alt ca. 220 Brunello producenter, 
hvoraf ca. 150 betragtes som seriøse heriblandt naturligvis La Fiorita. 
Sangiovese markerne ligger på den vestlige side af Montalcino bjerget, 
og kodeordet for La Fiorita er ”terrorir”. Her søger man vinens sjæl og 
særegne karakteristika for at frembringe en unik vin. Missionen er 
derfor dels, at vinen skal udtrykke naturens påvirkning på netop den 
skråning, der lægger vinstokke til La Fiorita Brunello, men mindst lige 
så vigtigt, at vinen altid skal imponere og give en stor oplevelse til den, 
der åbner vin fra La Fiorita. Ambitionerne er nemlig tårnhøje. 

 
 
Beskrivelse af vin    
Høsten hos La Fiorita foregår normalt i den sidste del af september. 
Gæringen kontrolleres og temperaturen overstiger aldrig 28gr. Skindet 
får lov at være med i fermenteringen i ca. 15 dage, og fjernes herefter. 
Den gærede most hældes på en blanding af 1. og 2. gangs 5 HL fade. 
Før vinen tappes på flaske til yderligere lagring, bliver den hældt på 
ståltanke i 8 mrd. Brunello di Montalcino er i sandhed én af de vine i 
verden, der er bedst egnet til mange års lagring.  
 
2013 var et monsterår i Montalcino. Vinanmelderne har stået i kø for 
at dele flotte scores ud. Bl.a. fik La Fiorita Riserva flotte 94 point af 
Parker. Stor klassisk årgang med potentiale til +20 års lagring. 
Drikkeklar fra 2021.  

Brunello di Montalcino 
Riserva DOCG
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Vin 
Les Coeres 1er Cru 
 
 
Producent  
Domaine Feuillat Juillot  
 
 
Drue Årgang 
Chardonnay 2018  
 
 
Lagring Flaskelagring 
10 mdr på fad 1 år  
 
 
Madsammensætning  
Skaldyr og fisk   
 
 
Beskrivelse af producent  
Feuillat Juillot ligger i Montagny i den sydlige del af Bourgogne og 
indehaves af Françoise Feullat Juillot. Hun er vokset op i Bourgogne, 
og har stået alene i spidsen for huset siden 2004. Terroir er et nøgleord 
i Bourgogne, og det er altafgørende at få druerne fra de rigtige 
parceller, hvilket Feuillat Juillot i den grad er begunstiget af.  
 
I kælderen er det helt klassisk Bourgogne produktion med lagring på 
primært brugte fade. Feuillat Juillot laver vine i flot balance med 
masser af karakter, som i øvrigt er uhyre rimelig prissat.  

 
 
Beskrivelse af vin 
Les Coeres refererer til navnet på marken, hvor druerne gror. 4 HA Øst-
Sydøstvendt skråning på mergel og kalkrigt jord giver en dejlig aroma i 
næsen med masser af skæve noter og fornemmelse af noget helt 
specielt. Stokkene er plantet i henholdsvis 1940, 1989 og 1991. Alt 
høstes naturligvis manuelt og transporteres til kælderen i små kasser.  
 
Les Coeres har en indbydende rig næse, hvor frugtnoter dominerer 
men også med en distinkt svovlfinesse, som kendetegner mange store 
vine fra Bourgogne. I munden en fyldig og fed vin med en flot og 
vedvarende finish. Serveres ved ca. 11-12 grader og oplev nuancerne 
folde sig ud. 
 
 
 
http://www.feuillat-juillot.com/en/home/ 
    

Les Coeres 1er Cru

L Æ S  M E R E  O M  V I N G Å R D E N

http://www.feuillat-juillot.com/en/home/


www.danskvinhandel.dk mk@danskvinhandel.dk Tlf. 22 44 40 42  

 
 
 
 
 
 
 

 
Vin 
Périnade rosé 
 
 
Producent  
Domaine de la Périnade  
 
 
Drue Årgang 
Grenache 2020  
 
 
Lagring  
Stål    
 
 
Madsammensætning  
Salater og terrassevin   
 

 
 
Beskrivelse af vin  
Klassisk sydfransk rosé, når det for alvor smager af et glas mere. 
Grenache druer, der nænsomt høstes tidligt morgen, således druerne 
bevarer friskheden inden macerationen. Vinen gærer på stålfade og 
tilsættes kun et minimum af sulphit. Der er ingen grund til at gemme 
flere år. Den smager aldeles fremragende fra det øjeblik, den rammer 
flasken. 
 
Domaine de la Périnade Cuvée Renaissance er helt klassisk laksefarvet. 
Frisk duft af røde bær og sommer. Let og læskende, og en absolut 
vinder på elegance. Den kan sagtens klare at komme over 10 grader 
ved servering, men vi synes stadig den gør det bedst, lige ud af 
køleskabet.  
 
Link til Domaine de la Périnade 
 

 

Périnade rosé

L Æ S  M E R E  O M  V I N G Å R D E N

https://www.domainedelaperinade.com/?lang=en
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Vin 
Saletta IGT 
 
 
Producent  
Villa Saletta, Toscana  
 
 
Drue Årgang 
50% Cabernet Sauvignon 2011 
50% Cabernet Franc  
 
 
Lagring Flaskelagring 
12 mdr. 50% nye barrique 2 år  
 
 
Madsammensætning  
Rødt kød, kraftige svamperetter, risotto med trøffel   
 
 
Beskrivelse af producent  
Villa Saletta ligger i det fantastiske Toscana. Med en historie, der 
strækker sig tilbage til det 14. århundrede, er det fascinerende at 
opleve, hvordan tilgangen til vinproduktion både fornys men også sker 
i respekt for traditionerne. Hos Villa Saletta har man investeret i state 
of the art udstyr og er således på forkant med moderne 
produktionsfaciliteter. Men dybest set vil man allerhelst lade det 
fantastiske druemateriale tale for sig selv, for vinene fra Villa Saletta 
holder nemlig enorm højt niveau, og har præcis den karaktér og 
finesse, der kendetegner områdets bedste vine. 
 

 
 
Beskrivelse af vin  
Saletta kan med rette betegnes som ”Super Toscaner”. 
 
De franske druers indtog i Toscana har været en kæmpe succes, og 
især, når tålmodigheden tillader vinene at opnå en vis alder, ser man 
for alvor det store potentiale, der findes i mosten. Noter af læder, 
moden frugt, krydderier, kaffe, urter.  
 
Saletta er husets flagskib. En ligelig fordeling af Cabernet Sauvignon og 
Cabernet Franc, som er nøje udvalgt, lagres 12 mdr på min. 50% nye 
franske barrique. Vinen har stor kompleksitet og drikkes bedst mindst 
6 år efter høst. Saletta 2011 er i forrygende form nu, men der vil være 
lagringspotentiale til mindst 2024 
 
 

Saletta IGT
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Vin 
Meursault Vielles Vignes 
 
 
Producent  
Sylvain Dussort  
 
 
Drue Årgang 
100% Chardonnay 2017  
 
 
Lagring Flaskelagring 
12 mdr. 30% ny eg. 16 mdr.  
 
 
Madsammensætning  
Foie gras, grillede skaldyr, lyst fjerkræ, bløde oste   
 
 
Beskrivelse af producent  
Sylvain Dossort er beliggende i Meursault i Bourgogne. Hjertet af stor 
hvidvinsproduktion på rygrad af Chardonnay.  
Sylvain er ud af en familie, hvor vin altid har spillet en stor rolle, enten 
som vinbonde eller cooper (bødker). I 1982 overtog han 
familiedomænet, og har siden produceret god vin og løbende tilkøbt 
flere marker.  
Al produktion foregår med stor respekt for naturen, og der bruges 
f.eks. kun organisk gødning.  

 
 
Beskrivelse af vin    
Meursault Vielles Vignes definerer, at det er Meursault lavet på gamle 
vinstokke på 50 år eller ældre. Gamle stokke har med tiden ladet sine 
rødder søge dybt efter næring, og især området omkring Meursault 
har med sin skifer og lerrige jordbund, optimale betingelser for 
Chardonnay druen til at udtrykke det særegne terroir.  
 
Meursault lavet på gamle stokke kan være en kompleks størrelse, og 
vil klart have godt af nogle års lagring på flaske. 2017 var et 
fremragende år på de hvide Bourgogner. Sylvain Dussorts Meursault 
v.v. vil i de yngre år fremstå med grønne florale noter, hvorimod den 
efter nogle års lagring vil have honning og nøddenoter om end længe 
vil fremstå frisk og elegant.  
 
Serveres v. 8-10 grader, og dekanter evt. vinen inden servering.  

Meursault Vielles Vignes
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Vin 
Barolo Cannubi DOCG 
 
 
Producent  
Tenuta Carretta, Piemonte, Italien  
 
 
Drue Årgang 
Nebbiolo 2013 
 
 
Lagring Flaskelagring 
Min. 24 mdr. brugt eg.  Min. 9 mdr. 
 
 
Madsammensætning  
Rødt kød, modne oste, pastaretter med ragout og trøffel.  
 
 
Beskrivelse af producent  
Tenuta Carretta er beliggende i skønne Piemonte og her er lavet vin 
siden 1467. Der er tale om én af Italiens ældste og vigtigste 
producenter med marker på de vigtigste plots i såvel Barolo som 
Barbaresco. Miroglio familien, som står i spidsen for Tenuta Carretta, 
har én soleklar mission. Hav de dygtigste mennesker til rådighed, og 
lad dem lave vin med kompromisløs tilgang til den bedst mulige 
kvalitet. Selvom Carretta absolut tilhører den gamle skole i Piemonte, 
traditionalisterne forstås, så har man en fantastisk evne til at lave vine, 
som også drikker flot i de unge år.  
Skulle man driste sig til Piemonte er gården absolut et besøg værd, da 
husets restaurant kan prale med en stjerne i Michelin guiden.    

 
 
Beskrivelse af vin 
Cannubi marken har kultstatus, ikke bare i Piemonte, men hele den 
vinelskende verden. Den sydvendte skråning med de gunstige 
jordbundsforhold producerer nogle af de mest eksklusive Baroloer 
med enormt lagringspotentiale.  
 
Kendetegnet for Cannubi marken er stor kompleksitet. Lag på lag af 
nuancer med klassisk Nebbiolo afsæt. Røde bær, lakrids, blomster, et 
væld af krydderier og enorm dybde. Årgang 2013 var virkelig flot. 
Drikkes fra 2021 – 2040. Vi anbefaler 1 time på karaffel før servering. 
   

 
 

https://www.tenutacarretta.it/en/  
Videopræsentation af Tenuta Carretta 
Produktark UK 

Barolo Cannubi DOCG

S E  V I D EO  P R Æ S E N TAT I O N

https://www.youtube.com/watch?v=5csLCHedatc
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Vin 
Langhe Rosata Cereja DOCG 
 
 
Producent  
Tenuta Carretta  
 
 
Drue Årgang 
85 % Nebbiolo 2020 
15% Barbera 
 
 
Lagring Flaskelagring 
Stål  - 
 
 
Madsammensætning  
Terrassevin. Salater og lette retter.   
 
 
Beskrivelse af producent  
Tenuta Carretta er beliggende i skønne Piemonte og her er lavet vin 
siden 1467. Der er tale om én af Italiens ældste og vigtigste 
producenter med marker på de vigtigste plots i såvel Barolo som 
Barbaresco. Miroglio familien, som står i spidsen for Tenuta Carretta, 
har én soleklar mission. Hav de dygtigste mennesker til rådighed, og 
lad dem lave vin med komprosmisløs tilgang til den bedst mulige 
kvalitet. Selvom Carretta absolut tilhører den gamle skole i Piemonte, 
traditionalisterne forstås, så har man en fantastisk evne til at lave vine, 
som også drikker flot i de unge år.  
Skulle man driste sig til Piemonte er gården absolut et besøg værd, da 
husets restaurant kan prale med en stjerne i Michelin guiden.    
 

 
 
Beskrivelse af vin 
Cereja holder på samme høje niveau som resten af porteføljen hos 
Tenuta Carretta.  
 
Plukket fra nogle af de yngre Nebbiolo stokke, der endnu ikke 
lovmæssigt kvalificerer til Barolo, men dog stadig giver fremragende 
druer. Mosten får efter maceration et par timer med skallerne, hvilket 
giver en flot laksefarvet tone. I næsen er den fyldt med blomster 
sekundært kommer krydderier frem.  
 
I munden et behageligt og intens glas rosé.  En rigtig crowpleaser, som 
rammer bredt, men på ingen måde optræder anonymt. En daglig dosis 
fra maj – september, og sommeren er reddet. 

 

Langhe Rosata Cereja DOCG
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Vin 
Roero Bric Riserva DOCG 
 
 
Producent  
Tenuta Carretta, Piemonte, Italien  
 
 
Drue Årgang 
Nebbiolo 2015 
 
 
Lagring Flaskelagring 
Min. 18 mdr. brugt eg.  Min. 12 mdr. 
 
 
Madsammensætning  
Rødt kød, modne oste, pastaretter med ragout og trøffel.  
 
 
Beskrivelse af producent  
Tenuta Carretta er beliggende i skønne Piemonte og her er lavet vin 
siden 1467. Der er tale om én af Italiens ældste og vigtigste 
producenter med marker på de vigtigste plots i såvel Barolo som 
Barbaresco. Miroglio familien, som står i spidsen for Tenuta Carretta, 
har én soleklar mission. Hav de dygtigste mennesker til rådighed, og 
lad dem lave vin med kompromisløs tilgang til den bedst mulige 
kvalitet. Selvom Carretta absolut tilhører den gamle skole i Piemonte, 
traditionalisterne forstås, så har man en fantastisk evne til at lave vine, 
som også drikker flot i de unge år.  
Skulle man driste sig til Piemonte er gården absolut et besøg værd, da 
husets restaurant kan prale med en stjerne i Michelin guiden.    

 
 
Beskrivelse af vin 
Roero området overskygges generelt Barolo og Barbaresco, som 
ligeledes findes i Piemonte. Fællesnævnerne er mange, men især 
dominansen af Nebbiolo druen er afgørende.  
 
Bric Paradiso refererer til den mark i Roero, hvor druerne vokser. At 
vinen rangerer højt i det interne hierarki, illustreres fint ved, at den 
nævnes på niveau med Riserva Barolo vinene, og foran Barolo. Der er 
tale om nuanceret, intens og flot Nebbiolo med modne røde bær, 
lakrids og vanilje noter. Årgang 2015 er drikkeklar fra 2021 og har 
lagringspotentiale til mindst 2029.     

 
 

https://www.tenutacarretta.it/en/  
Videopræsentation af Tenuta Carretta 
Produktark UK 
 

Roero Bric Riserva DOCG

S E  V I D EO  P R Æ S E N TAT I O N

https://www.youtube.com/watch?v=5csLCHedatc
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Vin 
Valdelacueva  
 
 
Producent  
Bodegas Lagar de Isilla, Ribera del Duero, Spanien  
 
 
Drue Årgang 
100% Tempranillo 2016 
 
 
Lagring Flaskelagring 
16 mdr. på ny fransk eg 12 mdr. 
 
 
Madsammensætning  
Vildt, rødt kød og kraftige retter. Serveres ved 15-16 grader.   
 
 
Beskrivelse af producent  
Lagar Isilla er familieejet og blev etableret i 1995 af José Zapatero i 
landsbyen La Vid, lidt uden for Aranda. José er ubetinget et af de mest 
nysgerrige mennesker i Ribera del Duero, og netop derfor skubber 
Lagar Isilla ofte egne grænser i jagten på stor vin med kant og karakter.  
 
Bodegaen laver årligt 250.000 flasker, og fællesnævner er altid, at 
kvalitet skal være i højsædet. Ca. halvdelen af de 40 Ha er beplantet 
med stokke fra 60 til +100 år hvilket giver særdeles gode 
forudsætninger for intense vine på Tempranillo druen. Lagar Isilla 
høster manuelt og selektering foregår på 2 borde, hvor først 
grovsorteringen af klaserne finder sted, og herefter bliver de enkelte 
druer nøje vurderet.  En møjsommelig og dyr affære, men 
medvirkende til at håndhæve det høje niveau år efter år.   

 
 
Beskrivelse af vin    
Valdelacueva er fremstillet på druer fra 80-100 år gamle Tempranillo 
stokke. Vel at mærke stokke, der vokser på afsides skråninger i 
området omkring Aranda, hvor rødderne tvinges til at søge dybt efter 
næring og kun frembringer enkelte klaser pr. stok, der til gengæld er 
intens og koncentreret.  Udbyttet er mellem 800-1500kg pr. HA. 
hvilket er mindre end 1/3 af normal produktion til store vine! 
 
Valdelacueva er stor vin, men med en indsmigrende profil, hvor 
tanninerne er søde og imødekommende. Næsen er bombastisk med 
sorte bær og kakao samt klare noter af fad, som er flot integreret. 
 
I munden er Valdelacueva flot balanceret. Mørk frugt forrest, men 
nuancer af sød lakrids, kaffe, krydderier og vanilje fortsætter i en lang 
finish. Drikkemoden 2019 – 2030. Store glas, og dekantering 1 time 
inden servering. Anbefalet ved ca. 14 grader.  

Valdelacueva
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Vin 
Valdepila 
 
 
Producent  
Bodega y Viñedos Milenico  
 
 
Drue Årgang 
Tempranillo 100% 2016 
 
 
Lagring Flaskelagring 
12 mdr. min 12 mdr.  
 
 
Madsammensætning  
Rødt kød, lam, tapas   
 
 
Beskrivelse af producent  
Milénico er beliggende i hjertet af Ribera del Duero i området omkring 
Pesquera, hvor kultproducenter som Vega Sicilia og Dominio de Pingus 
for alvor har sat området på verdenskortet. Milénico ejer egne marker 
og har en kompromisløs tilgang til vinproduktion. Ingen brug af 
sprøjtemidler, og en stor ”grøn høst” sikrer et uhyre lavt udbytte fra 
de 6 små parceller med Tempranillo druer, der i den grad udtrykker 
det unikke terroir, som skråningerne ved Duero floden er så berømt 
for. Det væsentligste i vinproduktion er ubetinget et solidt råmateriale, 
og her har Milénico et fremragende udgangspunkt for at lave stor vin. 
Markerne har været i familiens eje i generationer, og tidligere har man 
solgt druerne til omkringliggende producenter. Ambitionerne til egen 
vinproduktion er imidlertid store, og en ny spiller med meget højt til 
loftet har for alvor meldt sig på scenen i Ribera del Duero. 

 
 
Beskrivelse af vin 
Valdepila 2015 kunne være taget ud af drejebogen til succesfulde 
Tempranillo vine. Hentet fra sydvendte skråninger tæt på Duero 
floden og med et enormt lavt udbytte på 3500 kg pr. ha. Alt høstet 
manuelt i små 15kg kasser, håndsorteret ad 2 omgange og 12 mdr. 
fadlagring på både nye og brugte barrique. Med andre ord, opskriften 
på stor, men stadig let drikkelig Tempranillo fra Ribera del Duero. 
 
Valdepila er et enormt lækkert glas Tempranillo, der har fået stor 
opmærksomhed i hele processen. 2016 var et suverænt vinår i Ribera 
del Duero, og en beskeden mængde nedbør tvang rødderne til at søge 
dybt efter næring, hvilket giver vine med masser af karakter.  
 
Det er klassisk Tempranillo i både næse og mund – men det er stor 
Tempranillo, og det fungerer fremragende. Holder let i kælderen til 
2023, men smag løbende. 14-15 grader og store glas.  

Valdepila
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Vin 
Crianza Traditión Eufrasio 
 
 
Producent  
Valdrinal, Ribera del Duero   
 
 
Drue Årgang 
Tempranillo 100% 2016  
 
 
Lagring Flaskelagring 
12 mrd på franske egefade min. 12 mrd. 
 
 
Madsammensætning  
Rødt kød, lam og vildt. Tapas vin med bred appel.   
 
 
Beskrivelse af producent 
Valdrinal er en relativt ny producent i Ribera del Duero, men 
ambitionen om at lave vin fra øverste hylde fejler ikke noget. I Ribera 
del Dueros hjerte uden for Aranda, har Valdrinal 25 ha vinmarker 
plantet med Tempranillo. Selvom naturen får lov at styre slagets gang, 
overlades intet til tilfældighederne, og man arbejder med det mest 
moderne udstyr til at overvåge, at selve produktionen arter sig. Alle 
druer plukkes manuelt i små 15kg kasser. Enkeltvis selektion af 
druerne, nøje udvalgt barrique sammensætning fra flere end 10 
producenter, primært franske, er blot eksempler på det 
ambitionsniveau, der sender Valdrinal højere og højere op på Riberas 
ranking.  

 
 
Beskrivelse af vin    
Crianza tradition 2016 er en fremragende vin lavet på 100% 
Tempranillo også kaldet Tinta Fina. Vinen lagres 12 mrd. på franske 
barriques, hvilket udvikler en flot kompleks, men let drikkelig Crianza. 
Det er Ribera del Duero Crianza som vi elsker den i Danmark. Intens i 
næsen. Dominans af moden frugt og anelser fra fadlagringen. En fin 
sødme og så i øvrigt den helt unikke ”Ribera del Duero Appel”, som har 
potentiale til en del år i kælderen, men samtidig også drikkes 
fremragende som ung vin. 2016 går for at være et aldeles fremragende 
år i Ribera del Duero. Server vinen kølet til 13-14 grader i store glas.  
 
 

 
 

 

  

Crianza Traditión Eufrasio



Mere end 90%  
af vores kunder køber 

kontinuerligt  

Hos Dansk Vinhandel arbejder vi aldrig kortsigtet. Fordi vores  

kunder har et kontinuerligt forbrug af vingaver, giver det god mening  

af planlægge nogle måneder frem – for på den måde laver vi  

de fedeste emballageløsninger. 

Det resulterer i, at 90% af vores kunder køber kontinuerligt  

hos os. Det gør de, fordi vi finder netop de B2B-løsninger, der giver  

rigtig god værdi og effekt for vores kunder. Ingen webshop,  

butik, salg til discount eller tung administration. Vi har fokus  

på B2B – det er vi bedst til.

Kontakt Martin Sejer Kristensen på +45 2244 4042 

eller mk@danskvinhandel.dk for rådgivning.
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