
Rendez Vous
Sauvignon Blanc Dry White 
Wine, France.

**** **
Kommentar: Behagelig, tør 
og medium fyldig hvidvin med 
lang, frisk smag af eksotiske 
frugter, lidt ferskner, lidt lime-
juice og et strejf af vanilje.
Velegnet til: Serveres v. seks 
grader som aperitif eller til me-
dium kraftige retter af stegt 
fisk, grøntsagstærte eller kyl-
ling.
Pris pr. 3 liter BiB: Kr. 149,95.
Forhandler: Menu/SuperGros 
tlf. 7233 1500. www.meny.dk
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Tim Vollerslev er 
drikkevare-rådgiver 
og chief-sommelier. 
Jury-medlem i 20 år 
ved alle europa– og 

verdensmesterskaber for som-
meliers/vintjenere. 

www.vollerslev.dk 
Vinnyheder: 
www.bt.dk/madogvin

BiB-vinene er praktiske og nemme at 
transportere rundt. Bør i øvrigt hæl-
des på karaffel, før den serveres.
Foto: Jens Nørgaard

2015 Tabiso, Chardon-
nay, Darling Cellars
Western Cape, South Afrika.

**** **
Kommentar: Behagelig, tør og 
medium fyldig hvidvin med lang, 
frisk smag af eksotiske frugter, 
lidt ferskner og lidt citrusfrugt.
Velegnet til: Serveres v. seks 
grader til hygge m. faste oste, 
medium kraftige retter af f.eks. 
stegt fisk eller kylling.
Pris pr. 3 liter BiB: Kr. 129,95.
Forhandler: 
Kiwi+Spar+Meny+nemlig.com/
Amka Vin tlf. 8641 9600. www.
amka.dk 

2014 Verdejo, White wine Selection
Bodegas Riscal 1860, Tierra de 
Castilla Y León, Spain.

***** *
Kommentar: Frugtrig, tør og læk-
ker medium fyldig hvidvin med 
lang, flot, frisk smag af nektarin, 
passionsfrugt, ananas, strejf af anis 
og lidt grapefrugt. God pris.
Velegnet til: Serveres v. seks gr. til 
hygge m. faste oste, stegt fisk, kyl-
ling, sushi eller krydrede stegte ki-
narejer.
Pris pr. 3 liter BiB: Kr. 189,95.
Forhandler: Meny og Salling/Hans 
Just tlf. 3526 7200. www.hansjust.
dk

2014 Madero, Red Wine
Carelli, Mendoza, Argentina.

***** *
Kommentar: Saftig, fyldig rødvin, 
flot, lang, rund og lækker smag 
af modne solbær, blommer, ur-
ter, krydderier, strejf af peber, lidt 
mørk toast og strejf af vanilje. Su-
per flot tilbud. 
Velegnet til: Serveres v. 16 gr. til 
krydrede retter af f.eks.  pasta m. 
kødsauce, flæskesteg eller til rødt 
oksekød.
Pris pr. 3 liter BiB: Kr. 149,95. Til-
bud uge 40+41 kr. 110.
Forhandler: Meny/GobiVin tlf. 
3613 0077. www.gobivin.dk

Old wines Monastrell
Organic Wine Vanesa, DO.  
Yecla, Spain.

***** *
Kommentar: Medium kraftig rød-
vin, flot, saftig, lang, let krydret og 
frugtrig smag af modne kirsebær, 
blåbær, lidt blommer, krydderurter 
og lidt mørk chokolade. Lækker øko-
logisk rødvin.
Velegnet til: Luftes en halv time og 
serveres v. 18 gr. til pizza, medium 
kraftige retter af f.eks. oksekød.
Pris pr. 3 liters BiB: Kr. 100.
Forhandler: Rema 1000/Globus 
Wine, www.rema1000.dk

2014 Cabernet – Shiraz
– Merlot Hardy’s Crest, South 
Eastern Australia.

***** *
Kommentar: Lækker, fyldig rød-
vin, let krydret og med god, lang, 
saftig smag af modne, mørke bær, 
krydderurter, lidt peber og lidt va-
nilje. God pris.
Velegnet til: Serveres v. 16 gr. til 
pasta med kødsauce og medium 
kraftige kød retter af oksekød.
Pris pr. 3 liter BiB: Kr. 179,95. Til-
bud uge 41 kr. 129.
Forhandler: Kvickly tlf. 4386 
4386. www.coop.dk

Palazzo Mio
Vino Rosso, Italy.

**** **
Kommentar: Medium fyldig 
rødvin, dejlig frisk og let kryd-
ret smag af røde kirsebær, lidt 
søde blommer, brombær, kryd-
derier, strejf af peber, urter og 
lidt mørk vaniljetoast.
Velegnet til: Serveres v. 18 gr. 
til medium kraftige retter af 
f.eks. pasta m. tomat, krydret 
kylling eller lam. 
Pris pr. 3 liters BiB: Kr. 175,95. 
Tilbud uge 40+41 kr. 135,95.
Forhandler: Strandgaarden 
tlf. 4922 6222. www.strandga-
arden.dk

Winemakers Selection
Syrah Red Wine, Viña Mont-
gras, Chile.

**** **
Kommentar: Behageligt fyldig 
rødvin, god, lang smag af mod-
ne solbær, sorte blommer, urter, 
krydderier, sort peber, og mørk 
toast. 
Velegnet til: Serveres v. 16 gr. 
til krydrede retter som pasta m. 
kødsauce eller frikadeller og lign.
Pris pr. 3 liters BiB: Kr. 135.
Forhandler: Bilka, Dansk Super-
marked tlf. 8930 3030. www.bil-
ka.dk

BAG-IN-BOX
Tim Vollerslev

Det kan betale sig at købe gode 
dagligvine i Bag-in-Box, og mil-
jøet sparer også CO2 på den min-
dre tunge transport fra produ-
centlandet til Danmark.

Mange BiB-vine indeholder tre li-
ter vin. Det svarer til fire alminde-
lige flasker a 75 cl., men på grund af 
emballagen sparer man ofte 25 pct. 
Med andre ord er den fjerde flaske 
’gratis’.

Både kvaliteten og udvalget af 
gode BiB-vine er vokset væsentligt i 
de senere år.

Når man køber en BiB-vin, bør 
man altid tjekke kartonens dato-
mærkning, da vinene er bedst inden 
for et år efter, at de er tappet på kar-
tonen. 

Til gengæld holder vinen fint på 
køl i op til seks uger, efter at man har 
taget det første glas.

Det er en god ide at hælde BiB-vi-
nen på karaffel – eller bare en kande 
– en halv times tid, før den skal ser-
veres. Derved får vinen noget til-
trængt luft. Det gælder både hvidvin 
og rødvin.

BiB-vinene 
en hjælp til 
miljøet
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