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Det åbne Danmarksmesterskab i blindsmagning 2016 er afgjort!
Søndag d. 1. maj var et rekordstort felt på 36 tremands-hold samlet på Hotel- og
Restaurantskolen i København for atter at kåre Danmarks bedste blindsmagere. Efter nogle
intense timer med vin i glasset og sved på panden havde det åbne Danmarksmesterskab i
blindsmagning fundet sig en vinder.
Det blev i år holdet Wine Factory, der efter den klart mest overbevisende og stabile præstation dagen
igennem kunne række armene jublende i vejret. De førte meget snævert inden finaledelen, hvor de til
gengæld rykkede fra de to øvrige finalehold, Vinbaren Vesterbros Tors og sidste års vindere The Xpensive Winos.
Forinden var gået et par timer med i alt 12 vine i hovedrunden (se separat liste), der skulle gættes så
præcist som muligt. Svararket gav mulighed for foruden område og druesort at forholde sig til vinens
producent, årgang og eventuelle marknavn. Det er en meget svær opgave, især når der kun er 10 min.
pr. vin, men de bedste hold kom til tider endog meget tæt på det rigtige svar.
I finalen fik de tre førende hold skænket yderligere tre vine:
2008 Champagne Brut André Clouet
2013 Soave Classico La Rocca Pieropan
2011 Hermitage J. L. Chave
Da den sidste slurk var spyttet ud havde Wine Factory samlet flest point sammen og modtog
publikums hyldest. Holdet, der ved sidste års mesterskab fik en 7. plads, bestod i år af Mark Gerts
Rentzmann Jøns og Morten Berner Jørgensen, der blandt andet står bag bloggen winefactory samt
Thomas Hegaard Hansen, som driver vinbutikken Magnus & Søn.
Andenpladsen gik til Frederik Duus Flyger, Peter Lundgaard Christiansen og Frederik Ørbeck under
navnet Vinbaren Vesterbros Torv, mens sidste års vindere The X-pensive Winos bestående af Niels
Lillelund og Henrik Steen Andersen, i år suppleret af Gunnar Steen Jacobsen, måtte nøjes med
tredjepladsen.
Konkurrencens arrangører René Langdahl Jørgensen fra gastro og Thomas Ilkjær fra Vinakademiet
overrakte diplomer og præmier til de tre finalister efter endnu en succesrig konkurrence, der nu
endegyldigt har slået sig fast som en af årets store tilbagevendende vinbegivenheder.
Yderligere information fås hos Thomas Ilkjær, info@vinakademiet.dk og tlf.61467401.
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