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Det åbne Danmarksmesterskab i blindsmagning 2015 er afgjort!
Søndag d. 3. maj løb anden udgave af det åbne Danmarksmesterskab i blindsmagning af stablen
med deltagelse af 30 tremands-hold. Det blev en spændende og intens eftermiddag inden
Danmarks nye blindsmagningsmestre kunne kåres.
Konkurrencen afholdtes på Hotel- og Restaurantskolen i Valby og fra kl. 13 og de følgende to timer
smagte deltagerne på i alt 12 vine (se vedhæftede liste).
De blev på uddelte svarark bedt om at identificere så meget som muligt ved vinene fra land, område
og druesort til producent, årstal og eventuelt vinmark. En vanskelig disciplin ikke mindst under
tidspres, idet en ny vin blev skænket hvert 10. minut. Cirka halvdelen af deltagerne havde medbragt
erfaring fra sidste års premiere, men da samtlige svar var gennemgåede, var der to debutanter blandt
de tre finalehold. Disse fik yderligere tre vine skænket:
2013 Van Volxem Mosel Riesling Alte Reben
2001 Rocca di Montegrossi Chianti Classico San Marcellino
2012 Turley Howell Mountain Zinfandel Rattlesnake Ridge
Da slutresultatet lå klart kunne man konstatere, at vinjournalistholdet bestående af Niels Lillelund og
Anders Halskov Jensen Fra Jyllands-Posten suppleret af Henrik Steen Andersen fra Politiken havde
slutspurtet og endte øverst på sejrsskamlen. De var bagud inden finalerunden men her kom de meget
tæt på alle tre vine, og bragte sig afgørende foran. På andenpladsen kom Team Hamreklubben
bestående af sommeliererne Rune Sauer, Christian Thorholt Jacobsen og Jonas Munk Christensen og
3. pladsen gik til Peter Brevadt, Jesper Mogensen og Daniel Brevadt under navnet Vieilles Vignes
Konkurrencens arrangører René Langdahl Jørgensen fra gastro og Thomas Ilkjær fra Vinakademiet
kunne overække diplomer og præmier til de tre finalister efter endnu en succesrig konkurrence, der nu
ser ud til at være kommet for at blive.
Yderligere information hos Thomas Ilkjær, info@vinakademiet.dk og tlf.61467401.

Vedhæftede fotos står til fri afbenyttelse ved kreditering til flemminggernyx.dk
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