
                                                                                                                 
 

Cabernet Sauvignon contra “Bordeaux blend” 
 
I Europa er det få vine, der produceres med Cabernet Sauvignon på etiketten f.eks. Bordeaux vine. 
Her er det område, vingårdsnavn og traditionel udtryk, der er det væsentlige for vinens 
præsentation. Vine uden drue navn på etiketten kan sagtens være produceret på en enkelt drue. 
 
Uden for Europa, som i USA, er det få vine, der produceres uden drue navn som f.eks Cabernet 
Sauvignon på etiketten. Her det druen, vingård og område, der fokuseres på ved vinens 
præsentation. Vin der sælges med et drue navn kan indeholde op til 25 % andre druer. 
 
Til efterårets første smagning, har vi valgt at sætte Cabernet Sauvignon op mod ”Bordeaux blend” 
ved at smage de to typer fra fire forskellige vingårde. Er det at producere under et navn frem for en 
drue, en ny trend disse gårde forsøger sig med ? Er det godt eller skal de blive ved deres læst og 
producere under et drue navn. 
 
Aftenens “rejseleder” er Thomas Andersen fra World of Wine, der vil guide os gennem de enkelte 
områder og vine. 
 
Smagningen finder sted: torsdag den 1. september 2022, kl. 18:30 OBS. Ny ugedag 
i Hellerup Menighedshus, Margrethevej 7B, Hellerup 
Aftenens kommentator er Thomas Andersen 
 
1. Guenoc - Cabernet Sauvignon 2009 – Lake County 
2. Guenoc - Vitoria Claret 2013 
 
3. Pomum Cellars - Shya red Cabernet Sauvignon 2013 – Yakima Valley, Washington 
4. Pomum Cellars – Redwine 2014 – Columbia Valley, Washington 
 
5. Roth – Cabernet Sauvignon 2016 – Alexander Valley 
6. Roth – Heritage 2016 – Sonoma County 
 
7. Foley Johnson – Cabernet Sauvignon 2018 - Napa 
8. Foley Johnson – Meritage 2011 – Rutherford, Napa 
 
Aftenens anretning består af: Buffet med charcuteri, ost og brød. 
 
 
Prisen for deltagelse i aftenens smagning er kun kr. 350 per medlem og for gæster kr. 450. 
Sidste frist for web-tilmelding er søndag den 28. august 2022, med post lørdag den 27. august 2022. 
 
Betaling kan ske på: 
DAWS’ konto i Danske Bank med registreringsnummer 1551, kontonummer 4820512588 eller 
Mobilepay til foreningens nummer 89538. Husk at angive medlemsnr eller 
Betales kontant ved smagningen 


