
Luxembourg nye verdensmestre i blindsmagning – Danmark nummer 19  
 

Det blev til en dansk midterplacering, da de 10. verdensmesterskaber i blindsmagning 

lørdag d. 8. oktober blev afholdt hos Ayala i Champagne. 
 

”Nu er vi bare glade for, at vi ikke blev sidst,” lød det ærligt fra det danske team umiddelbart efter 

konkurrencens afslutning.  

Længe så det nemlig rigtig skidt ud for The Three Mucadets, som i dagens anledning var udvidet til fire, idet 

de danske mestre Ali Amidi, Janice Wang og Domen Prešern var suppleret med Tjalfe Arnstrup. Holdet 

rodede rundt i den nederste fjerdedel af feltet ved verdensmesterskaberne i blindsmagning, men en 

Chateauneuf-de-Pape fra 2001 og en Sauternes fra 2007 ramt lige i plet bragte danskerne op i midterfeltet 

og en slutplacering som nummer 19 ud af de 31 deltagende nationer. 

”Det var nogle svære vine, og jeg føler ikke helt vi var så dårlige, som placeringen antyder. Ofte var vi på 

rette vej, men tog den forkerte beslutning,” sagde holdchef Ali Amdi. 

Og der var en del af de 12 vine undervejs, der ikke lige lå til højrebenet. Blandt andet en portugisisk rødvin 

på Tourriga Nacional, som voldte næsten alle deltagere en del vanskeligheder. Ligeledes var to cabernet 

sauvignon-baserede vine – den ene fra Aix-en-Provence, den anden fra Toscana – en prøvelse for 

deltagerne. 

Nyt format 
Hver nation måtte stille med fire deltagere og evt. en coach. Modsat DM i blindsmagning blev vinene 

afsløret en-for-en og pointene tildelt undervejs. Det gjorde konkurrencen underholdende at følge med i, 

men for danskerne var det ikke optimalt. 

”Altså vi lå jo i bunden det meste af tiden, så det var var noget demotiverende at kigge op på pointtavlen, 

men jeg kan sagtens forstå, at det er mere spændende for publikum at følge med i,” sagde Ali Amdi. 

Formatet gjorde også, at der gik noget tid mellem serveringen af hver vin, hvilket ikke var så populært. 

”Jeg synes der gik for lang tid mellem vinene og ville hellere have haft dem tre eller seks ad gangen,” lød 

det fra Janice Wang. 

Spanien smed sejren 
Formatet gjorde dog, at man hele tiden kunne følge med, og længe så det ud som om, at Belgien, Portugal 

og Spanien skulle afgøre det mellem sig. Spanien kom supergodt fra start da de som de eneste spottede vin 

nummer to – en Rueda på verdejo. Luxembourg lå derimod længe omkring 10.-pladsen, men efter ottende 

vin var de pludselig nummer tre. På sidste vin lå Luxembourg og Belgien bare med et point mellem sig, men 

mens belgierne skød den sidste søde vin til at være en Tokaij fra Ungarn, ramte det Luxembourgske hold 

plet, da de lige som danskerne kunne smage, at der var Sauternes i glasset. Dermed gik både Portugal og 

Spanien forbi belgierne. 

TOP 6 ved VM i blindsmagning 

1. Luxembourg 139 point 

2. Portugal 123 

3. Spanien 122 

4. Belgien 117 

5. England 117 

6. Rumænien 117     


