Denemarken_________
Productie van de wijn op de noordelijkste wijngrens
Denemarken is uitgegroeid tot een grote wijn producerende gebied. Door wat sommige experts
zeggen, door de opwarming van de aarde is het steeds beter mogelijk om ook in Denemarken wijn te
produceren.
(Vergis je niet in Denmark, hoewel dat natuurlijk Engels in voor Denemarken, is dat ook een gedeelte
van Australië.

)

De wijngaarden zijn verspreid over het land maar altijd aan de kust en op één van de vele eilanden in
Denemarken.
De wijnen van Denemarken krijgen een internationale reputatie voor de kwaliteit en de verschillende
regionale kenmerken voor de koele klimaat wijnen.
Wijnen vind je in de menu's van Michelinsterrestaurants en zijn zeer gewaardeerd door wereld
beroemde sommeliers, wijnschrijvers en critici.

CH'NG Poh Tiong/庄布忠

Poh Tiong, een hoog aangeschreven Zuid-Oost-Aziatische wijn schrijver beweerde onlangs, "Als
Audrey Hepburn kwam terug als een wijn, zou het een Denemarken Riesling zijn".

Op 1 augustus 2000 kwam de nieuwe verordening van de
EU die toestond dat
wijnbouwers in Denemarken commercieel wijn mochten gaan produceren. Tot nu toe, hebben de
Deense wijnbouwers goedkeuring druiven te laten groeien op maximaal 99 hectare. De 99 hectare is
een definitieve quota die niet mag worden overschreden.
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De druivenrassen die in Denemarken zijn aangeplant zijn:
De rode druiven:

Rondo, die 48% van de beplanting van de rode druif voor zijn rekening neemt.

Regent

Leon Millot

Cabernet Cortis

Castel

Früburgunder

Bolero

Lucie Kühlman
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En de witte druivenrassen zijn:

Solaris die van de witte druiven het meest is aangeplant.

Orion

Ortega

Zalaspere

Phönix

Chardonnay

Madeleine Angevine

In de jaren 2010 en 2012 1is de productie van wijn laag geweest. Het waren warme zomers
maar koude winters met in het late voorjaar nog nachtvorst. In 2012 is het een regenachtige
zomer geweest wat de druiven geen goed deden.
De wijnen uit Denemarken worden verkocht tussen de 15 en 30 euro (2014) De wijn wordt
vooral geëxporteerd naar Duitsland.
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Dansk VinCenter in Avedøre was een van de eerste wijngaarden gevestigd in Denemarken.
Slechts drie jaar later, verkocht het haar eerste 7.000 flessen wijn onder de naam 'Nordlund'.

Het centrum is opgericht door Torben Andreasen. Hij werkte in een tuincentra en hij heeft
een grote interesse in wijn en besloot om, samen met een lokale wijn liefhebber die een
deel van het land te gebruiken om te experimenteren met wijnstokken, en werd een van de
eerste commerciële wijngaarden in Denemarken.
Volgends de Deense wijnboeren hebben nieuwe druivensoorten in het Deense klimaat veel
potentieel en dat is de reden waarom steeds meer wijn kan worden geproduceerd in
Denemarken en niet, zoals men is zou kunnen denken, het met klimaatverandering te maken
heeft. (De meningen hierover verschillen. redactie.). Het is vanwege de ontwikkeling van
nieuwe druivenrassen die geschikt zijn voor het Deense klimaat en vroeg rijpen.
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Dansk VinCenter cultiveert voornamelijk de rode druif
Rondo, die
tot de meest gebruikte rassen onder Deense wijndruiventelers behoort. Andere rode

variëteiten zijn

Castel,

Regent en

Leon Millot, die alle in Nordlund wijn, en de tweede wijn Lillelund,
worden gebruikt.
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Ook heeft de wijngaard een paar witte druivenrassen,

Johanitter,

Solaris,
Orion en
Zalas Perle,
geplant, voor de toekomstige experimentele productie witte -en mousserende wijn.
"Velen zien een grote toekomst in Deense mousserende wijn” zegt Torben Andreasen. Hij
denkt niet dat de mousserende wijnen van Denemarken met wijnen uit de grote
wijnproducerende landen van Zuid-Europa te vergelijken zijn. We experimenteren
voortdurend," zegt Torben Andreasen.
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