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Hvad er målt
Antallet af vinskuevine, som der er målt på i år, var 186 
druevine og 39 frugtvine samt 6 mjød. Druevinene fordelte sig 
på 47 hvidvine, 36 rosé og 75 rødvine som de største grupper. 
Desuden 15 mousserende, 3 orange, 3 hedvin og 7 dessertvine. 
Frugtvinene var en meget blandet række af vine fra eau de 
vie over hedvin og likør til isvin og mousserende æblevine til 
øvrige frugtvine. Den sidstnævnte gruppe dækker mest over 
kirsebær men også hyldeblomst og stikkelsbær. Der deltog flere 
vine i årets vinskue, men det er ikke alle vine, der indsendes 
til analyse. Nogle vine fra især kommercielle avlere bliver ikke 
sendt til analyse, da de i forvejen er blevet målt på et autoriseret 
laboratorie i udlandet, inden de markedsføres. Det er første 
gang, at vi også har målt på frugtvine og mjød. Det har været 
noget mere kompliceret, da disse vine er meget forskelligartede, 
og de enkelte parametre må måles enkeltvis med klassiske 
målemetoder som titrering og chromatografi. Druevinene er som 
tidligere målt med WineScan, som er en meget hurtig og effektiv 
måde, hvor en bred vifte af parametre måles på en gang. Sulfit er 
som tidligere målt som fri og total sulfit ved hjælp af titrering.

Totalsyre indhold – et eksempel på variationen  
blandt vinene
Da jeg gennemgik de mange data, lavede jeg figurer for 
hver enkelt parameter, så jeg lettere kunne overskue vinenes 
fordeling, og opdelte i niveauer fra meget lav til meget høj. 
Sådanne figurer opdelt på vintype blev også sendt med ud til 
producenterne. Jeg vil ikke gentage dem her, men har i stedet 
samlet data for totalsyre, således at de 3 hovedtyper rød, hvid og 
rosé vises i samme figur. Da der er stor forskel på, hvor mange 
vine der er af de forskellige typer, har jeg i stedet for antal vine 
ændret det til en procentvis andel. F.eks. er der som nævnt 75 
rødvine, og 36 af disse har en totalsyre i intervallet 4,5-6,0 g/l, 
det svarer til 48% af alle rødvine. Og der er 47 hvidvine, hvoraf 
8 er i dette interval, svarende til 17% af alle hvidvine. På figuren 
er det tydeligt, at totalsyre niveauet generelt er lavest i rødvine, 
mens det er højere i hvid og rosé, som stort set udviser samme 
fordeling. Langt de fleste af disse vine ligger i intervallet 6-9 g/l. 
Tanken med at vedlægge de mange figurer, når tallene sendes 
ud til de enkelte medlemmer er, at man kan prøve at placere 
sin egen vin på figuren og derved tydeligt se, om vinen ligger 
indenfor det almindelige for vintypen eller den er blandt de 
mere afvigende vine. Og dermed også mulighed for fremover 
– når man står med sine høstede druer – at vurdere hvor 
syreniveauet ligger i forhold til “normalen”. Ud fra totalsyre-
figuren (Figur 1) kunne man f.eks. drage følgende konklusion: 
Hvis man styrer efter et syreniveau omkring 7½ g/l for hvide og rosé 
vine, er der en god chance for at man rammer et godt niveau. Den 
sensoriske evaluering af den unge vin vil altid være vigtig for at 
vurdere den endelige balance i den konkrete vin. Den slags er 
ikke noget man “firkantet” kan aflæse i en tabel eller på en figur.

Brug af kemiske data til justering af vinen
Den grove justering af syreniveauet bør så vidt muligt 
altid foregå på moststadiet inden gæringen. Det er her man 
påvirker vinen mindst ved f.eks. en kemisk afsyring med 
calciumkarbonat. Er man kommerciel producent, så skal man 
også henholde sig til reglerne, og her må man højst justere 
syreniveauet i en ung vin med op til 1 g/l. Så her tvinger 
reglerne producenten til at gøre det, der bedst for vinen, men 
det kan nu være en rigtig god idé også at gøre det frivilligt. Så 
skal der fjernes mere end 1 g/l skal det for de kommercielle 
ske i starten, og det bør det også for hobbyfolket. Har man 
således et totalsyreniveau på 10g/l, kan det være en rigtig god 
ide at afsyre mosten under klaring ved at fjerne 2-2½ g/l, så 
mosten bringes ned på et syreniveau i nærheden af det, man 
kan forvente vil være optimalt. Senere kan man så vurdere den 
unge vin og tage stilling til, om der er behov for yderligere 
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Figur 1. Den procentvise fordeling af vine på totalsyre niveauer opdelt på 
vintyperne rødvin, hvidvin og rosé. Hvornår en vin kan siges at være høj eller 
lav i syre afhænger af vintypen.
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Figur 2. Den procentvise fordeling af vine efter pH opdelt på vintyperne 
rødvin, hvidvin og rosé. Hvornår en vin kan siges at være høj eller lav i pH 
afhænger af vintypen.
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finjusteringer. Det er vigtigt også at være opmærksom på, at der 
ved en kuldestabilisering af vinen kan sedimentere yderligere 
vinsyre ud, så man må heller ikke fjerne for meget. Endelig kan 
malolaktisk gæring også være et vigtigt redskab til at reducere 
vinens syrlighed. Det er normalt en løsning man vælger til 
rødvine, og som medvirker til det generelt lavere totalsyre 
niveau i rødvine sammenlignet med rosévine, der jo ellers 
oftest er lavet på de samme sorter. En fordel ved at indlede med 
en delvis afsyring i moststadiet er, at man får hævet sin pH i 
mosten/vinen. Normalt stiger pH med ca. 0,1-0,2 per gram syre 
der fjernes per liter. Fjerner man 2 g/l kan man således forvente 
en pH stigning på ca. 0,3. Det lyder måske ikke af så meget, men 
det er det imidlertid. Der er en meget stor forskel på, om pH 
er 2,9 eller 3,2. Har man en most med 10 g syre/l, er der en høj 
sandsynlighed for, at pH i vinen er lav eller måske endda meget 
lav. Det gælder især i vine, hvor der foretages en begrænset 
ekstraktion fra drueskindet. Det er dermed mest udpræget ved 
fremstilling af mousserende vine, hvor man måske har presset 
hele klaser eller hele bær, men ved hvidvin og rosévine kan lav 
pH også være et udbredt problem. Laver man i dette tilfælde 
en kold-maceration f.eks. 3-4 timer eller måske endda til næste 
dag (12-16 timer), så får man hevet meget mere smag og aroma 
ud af druerne, men også kalium siver ud af skindet, og pH kan 
stige f.eks. fra 2,85 til 3,1. Den meget lange skind-ekstraktion 
man laver, når man gærer med skind til rødvin, hæver pH 
meget betydeligt. Får man således hævet pH med 0,2-0,3 enten 
via maceration eller afsyring, så gør det arbejdet med at opnå 
en balanceret vin meget lettere, og det giver også meget bedre 
muligheder for, at man kan lave en succesful malolaktisk 
gæring. Denne fremgangsmåde giver langt mere stabile vine 
end hvis man ender med en for sur vin, som man så – inden 
den kommer på flaske – forsøger at balancere med restsødme. 
Det er de færreste der formår at lave en sterilfiltrering og steril 
flaskning, og selv meget betydelige mængder sulfit er ikke 
nogen garanti for, at man ikke risikerer en gæring i flasken, hvis 
ikke man har arbejdet sterilt. Nogen tænker måske at 10-15 g/l 
restsødme ikke kan være det store problem. Men der skal kun 
4 g sukker/l til at generere nok CO2 til 1 bars tryk, så der er 
meget let sukker nok til et tryk på flere bar, og man risikerer at 
almindelige vinflasker skyder proppen ud eller sprænges. Og 
det er bestemt ikke noget at spøge med.

Betydningen af pH
Figur 2 viser fordelingen i pH for årets vinskuevine, og det er 
tydeligt, at mange hvidvine og rosévine har en ganske lav pH 
omkring 2,9-3,1. Der er endog sammenlagt 16% (5 hvide og 2 
rosé) af vinene, der ligger under 2,9 i pH. Den laveste hvide og 
rosé er helt nede på hhv. 2,72 og 2,79. Det er meget lavt! Men vi 
har også en rødvin i år med kun 2,94 i pH, hvilket er meget lavt 
for denne vintype. Ser vi på figur 3, hvor jeg har vist syreprofilen 
og pH for de 10 rødvine med lavest pH, skiller denne vin sig 
også meget ud med et “imponerende” højt niveau af æblesyre. 
Et højt niveau vi også genfinder i vinen med den tredje laveste 
pH. Nummer 2 er kun nået halvvejs i en malolaktisk gæring, 
så æblesyre niveauet er her reduceret en del. En profil som i 
øvrigt gælder mange af disse vine med lav pH. Der er dannet 
ganske meget mælkesyre, men processen er ikke løbet helt til 
ende, og der er ofte mellem ½ og 1 g/l æblesyre tilbage. Vinene 
er dermed potentielt ustabile. Hvornår vil processen fortsætte i 
flasken? Til sammenligning har jeg tilføjet profilen på dette års 

enlige guld- og sølvvindere blandt rødvine. Vi ser her en fuldendt 
malolaktisk gæring og en vinsyre, der er reduceret ned til 
omkring 1 g/l. Sølvvinderen er faktisk lidt til den lave side med 
vinsyre. Jeg plejer at sige, at hvis man laver syrereduktion, så bør 
man som en tommelfingerregel ikke fjerne mere end, at der fortsat 
er minimum 1 g/l vinsyre tilbage. En druevin uden vinsyre er 
efter min mening ikke længere en druevin. Den har da mistet en 
af de vigtige indholdsstoffer, som er karakteristisk for vin.
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Figur 3. Syreprofil og pH i de 10 rødvine med lavest pH samt de 2 rødvine 
der vandt hhv. guld og sølv ved vinskuet. Gennemsnittet for alle 75 rødvine 
angivet som reference.

Når en lav pH ender med en høj
Følger vi op på denne bemærkning ved at se på de rødvine, der 
ligger i den anden ende af pH spektret – dem med den højeste 
pH (se figur 3) – så kan vi konstatere, at pH når helt op over 
pH 4, og det er alt for højt. Syreprofilen er her karakteristisk 
på flere punkter. For det første er de domineret af et højt 
niveau af mælkesyre, så der har været meget æblesyre, der er 
blevet omsat. Flere af dem er faktisk ikke en gang helt færdige 
med det. Dernæst er der et højt niveau af volatil syre, hvilket 
hovedsageligt udgøres af eddikesyre. Vin nr. 10 i figuren er 
den der har højest pH og også mest eddikesyre med 1g/l. Også 
vin 4 og 5 er kritisk høje med næsten 0,7g/l. Dette er normalt 
niveauet, hvor de fleste mennesker vil kunne mærke, at vinen 
har “eddikestik”. Et skarpt syre-angreb i svælget, som vist bedst 
kan karakteriseres som en smerte. Endelig er der 6 vine, som 
ligger meget lavt i vinsyre, heraf 3 vine, som stort set ikke har 
vinsyre tilbage. Dette er som nævnt før ikke godt for en druevin. 
Nr. 10 er helt uden vinsyre, og denne vin har således en profil, 
som kun har mælkesyre med eddike på toppen. Uha! Det virker 
ikke som om man har tjekket kvaliteten af vinen, inden man 
sendte den ind til vinskuet. Man kan spørge, hvordan havner 
man i denne situation? Det kan kun blive et gæt fra min side, 
men det høje mælkesyreniveau vidner om druer der er umodne. 
Sådanne druer vil normalt også have ganske meget vinsyre. 
Da disse vine imidlertid næsten ikke har vinsyre, tyder det på, 
at man har lavet en alt for kraftig afsyring. Et gæt kunne være, 
at der er fjernet i omegnen af 4g/l, noget som vil have hævet 
pH med mindst 0,6 – måske helt op til +0,8. Den efterfølgende 
malolaktiske gæring har herefter bragt pH resten af vejen “op i 
skyerne”. 

Det høje pH er et problem på flere måder. Dels gør det vinen 
til et godt levested for mange flere uønskede bakterier, og 
beskyttelse med sulfit mod både mikrobiologiske skadevoldere 
så som eddikebakterier og mod oxidering bliver nærmest 
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lidt højere niveau, som kunne være det niveau man sigter efter, 
inden vinen kommer på flaske. Flaskningen kan nemt oxidere 
vinen, så der “ædes” 10-15 mg/l af den fri sulfit. Hermed 
forsøger jeg også at synliggøre, at kurven altså er et minimum 
og ikke et optimum. Omvendt skal der naturligvis heller ikke 
tilsættes for meget sulfit. Blandt hvidvinene er der en håndfuld 
med alt for høje niveauer af fri sulfit, og en enkelt rødvin er også 
helt oppe i “skyerne”. Generelt er billedet dog, at det helt store 
flertal af vine ligger alt, alt for lavt i fri sulfit. Det er særligt galt 
med rødvinene, hvor mange er helt uden målbar sulfit. Jeg har 
ikke medtaget rosévine, men de minder meget om de hvide. I 
runde tal kan man sige, at for hvid og rosé er ca. 1/3 af vinene 
alt for lav i sulfit, ca. 1/3 ok og 1/3 ligger lidt eller meget for 
højt. For rødvine er det kun omkring 10% af vinene, man kan 
skrive ok ud for.
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Figur 5 A og B. Indhold af frisulfit som funktion af pH i rødvine (A) og hvidvine 
(B). Anbefalet minimum angivet med fed kurve, mens et anbefalet niveau før 
flaskning er angivet med stiblet kurve. 

Hvad går galt?
Hvis vi skal forsøge at blive lidt klogere på, hvad det er der 
måske går galt, har jeg lavet figur 6. Her har jeg et øjeblik set 
bort fra pH, som ellers er (som det fremgår af figur 5) en meget 
afgørende faktor i styringen af sulfit. I figur 6 har jeg vist total 
sulfit målingen på x aksen, og med de orange punkter viser jeg 
indholdet i fri sulfit i rødvine, og for hver vin er der beregnet 
mængden af bundet sulfit (bundet = total – fri), som vises som 
en blå plet. Således er der for hver vin 2 punkter på grafen f.eks. 
er der en rødvin med knapt 200 mg total sulfit, og det fordeler 
sig med 27 mg/l fri sulfit (rødt punkt) og 170 mg/l bundet sulfit 
(blåt punkt). På samme vis er alle andre vine end hvide vine 
vist med lilla og grønne punkter. I figur 7 har jeg på lignende 
vis vist alle hvidvine samt frugtvine og mjød. Jeg har grupperet 
vintyperne på denne måde, fordi det viser sig, at de opfører sig 
nogenlunde ens inden for de 2 grupper af vine.  

umulig. Sulfitligevægten bliver skubbet helt der op, hvor der stort 
set ikke er noget molekylært sulfit i vinen. Sulfitmålingerne taler 
da også deres tydelige sprog. En total sulfit på 244 mg/l men kun 
18,3 mg fri sulfit. Det vil sige at over 92% er bundet sulfit, og en 
rødvin med pH 4,2 skal helt op på over 100 mg/l fri sulfit, for at 
der er blot et minimum niveau af aktivt molekylært sulfit. 
Så denne vin er virkelig i problemer. Når sulfit bindes i en vin, 
sker det primært ved binding til acetaldehyd, som er det der 
dannes, når ethanol oxideres. Den meget store mængde bundet 
sulfit tyder således på en vin, der har været udsat for et uønsket 
højt niveau af ilt, og denne iltning bringer acetaldehyd videre til 
eddikesyre (eng. acetic acid).
 
Gennemsnitsvinen ligner en guldmedalje
Som sammenligningsgrundlag har jeg i både figur 3 og 4 tilføjet 
syreprofilerne på dette års guld- og sølvvindere (jvf. Vinpressen 
#5 2020), samt gennemsnits profilen af alle de 75 rødvine, der 
blev sendt til analyse. Man kan konstatere, at gennemsnitsvinen, 
p.g.a. æblesyren i de vine der ikke har været malolaktisk gæret 
(eller kun delvist), kommer til at fremstå med en ufuldstændig 
omdannelse. Hvis nu vi antager, at den fik lov at gære færdig, så 
vil denne gennemsnitsvin faktisk ende med en syre og pH profil, 
som minder meget om guldvinen. Man kan vist tolke det sådan, 
at guld (og sølv) vinen ikke har nogen speciel eller afvigende 
syreprofil. Den er tværtimod meget “gennemsnitlig”, og det kan 
nok ses som opløftende, da det dermed ikke skulle være udenfor 
rækkevidde for de fleste. Man skal selvfølgelig huske, at der 
skal mere end blot en god pH og syreprofil til at give en god vin, 
men det er et godt skridt på vejen.
Man kan spørge, hvad kan man gøre for at opnå denne profil?  
For det første bør druerne være godt modne, så æblesyreniveau-
et ikke er højere end ca. 3,5g/l til maks 4g/l. Det vil efter en 
malolaktisk gæring resultere i ca. 1,75-2 g/l mælkesyre. Dernæst 
bør der ikke ske afsyring til under 1 g/l vinsyre, og man skal 
sikre vinen imod oxidering, så indholdet af volatil syre holdes 
på under 0,5g/l. Normalområdet for volatil syre ligger for 
rødvin på 0,4-0,5 mg/l. Optimalt set skulle pH efter dette gerne 
havne på omkring 3,6 +/- 0,1. Sulfit tilsætningen bliver meget 
vanskelig, hvis pH kommer over dette niveau.
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Figur 4. Syreprofil og pH i de 10 rødvine med højest pH samt de 2 rødvine der 
vandt guld og sølv ved vinskuet. Gennemsnittet for alle 75 rødvine angivet 
som reference.

Det evindelige sulfitproblem
Efter en hel masse fokus på syreprofil og pH, så når vi frem til 
det evindelige problem med den meget mangelfulde anvendelse 
af sulfit i de danske vine. I figur 5 A og B er vist indholdet af fri  
sulfit som funktion af pH i hhv. rødvine og hvidvine. På figurer-
ne er indlagt en kurve, som viser det anbefalede minimum 
indhold som funktion af pH. Det vil sige at en rødvin med pH 
på 3,6 skal have et minimum indhold på ca. 30 mg mens en 
hvidvin skal have lidt mere, omkring 50 mg/l. På begge figurer 
har jeg med tilføjelse af en stiplet kurve forsøgt at angive et 
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Man kan således se, at de stiplede trendlinjer nærmest er helt 
overlappende. Konklusionen er, at for de røde vine samt rosé, 
orange og mousserende er det generelle billede, at næsten 90% 
af den tilsatte sulfit bliver bundet i vinene, og dermed opnås kun 
ca. 10-12% fri sulfit. Med andre ord: Når der tilsættes 100 mg 
sulfit/l vin så “forsvinder” næsten 90%! I figur 6 fremgår det, at 
situationen er lidt bedre for hvidvin, frugtvin og mjød. I disse 
typer sker der “kun” en binding svarende til 70-75%, så tilsætning 
af 100 mg/l vil i gennemsnit resultere i ca. 25 mg/l fri sulfit. Jeg 
tænker at dette kommer som en overraskelse for mange.

Nogle retningslinjer for dosering af sulfit
Hvis man skal forsøge at give nogle simple retningslinjer for, 
hvordan man kan styre sulfitdoseringen, så kan man ud fra 
figur 5 A og B antage, at vi som udgangspunkt i hvidvin skal sigte 
mod at have 40-50 mg/l fri sulfit og i rødvin 30-40 mg/l. Man starter 
selvfølgelig med at måle sin pH, og ligger man i den lave ende 
af pH spektret, så går man efter det lave tal af de netop nævnte, 
og ligger man i den øvre ende, så er det den høje værdi man 
går efter. Går vi herefter ud fra som startniveau, at 75% af den 
sulfit der tilsættes første gang bliver bundet, så skal der i langt 
de fleste tilfælde tilsættes minimum 100 mg/l sulfit. Og i mange 
tilfælde vil der skulle følges op med yderligere 25 mg/l f.eks. 
i forbindelse med en omstikning. Læser man i bøger om dette, 
så vil man også kunne støde på anvisningen, at en “chok” sulfit 
tilsætning virker langt bedre, end hvis den samme mængde 
sulfit tilsættes af flere omgange med en lav mængde af gangen. 
Så 4 tilsætninger af 25 mg/l virker meget dårligere end 100 mg/l 

på en gang. Problemet med at starte med for lav en mængde 
er, at alt sulfit bindes, og man slet ikke opnår nogen fri sulfit, 
som kan beskytte vinen, og man risikerer både oxidering og 
mikrobielle infektioner. De første 75 mg sulfit bliver næsten 
altid bundet, så det er først herefter, at der opnås fri sulfit. Det 
bør nok også lige nævnes, at når man tilsætter sulfit i form af 
kaliummetabisulfit, så indeholder det kun ca. 50% sulfit, hvorfor 
der skal afvejes dobbelt mængde. Så til 10 liter vin skal der 
afvejes 1,5 g for at tilføre, hvad der svarer til 75 mg sulfit/l. Med 
hensyn til tidspunkt for tilsætning så bruger jeg normalt aldrig 
sulfit før gæring. Gæren og den CO2 den udvikler skaber et 
meget reduktivt/iltfattigt miljø. Mens gæringen er kraftig, skal 
der være et luftrum over vinen svarende til ca. 20%. I en 25 liters 
ballon svarer det til at den fyldes til lidt over det bredeste sted 
(ca. 21 liter), så er risikoen for at det skummer ovenud igennem 
gærlåsen lille. Samtidig sikres at luftrummet over vinen ikke er 
større end nødvendigt, og så snart at gæringen klinger af og bliver 
mere afdæmpet, så skal der fyldes efter, så der kun er få cm luft 
op til proppen. Så lidt ilt over vinen som muligt! Når gæringen 
er slut og vinen begynder at klare op, så vent en uges tid, så 
gæren får tid til at færdiggøre omdannelsen af acetaldehyd til 
ethanol, som er det sidste step i gærens syntese af ethanol. Derved 
mindskes mængden af acetaldehyd i vinen, der som nævnt er 
den største komponent i vin, der binder sulfit. Herved får man så 
lidt bunden sulfit i vinen som muligt, og kan derfor opnå højere 
fri sulfit ved den lavest mulige total sulfit tilsætning. Se også 
Vinpressen #4 2016 side 13-15. 

Figur 6. Indhold af total sulfit opdelt på fri og bunden sulfit 
i alle druevine bortset fra hvidvine. Generelt er der en 
fordeling med ca. 88 % bundet sulfit og ca. 12% fri sulfit. 
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Figur 7. Indhold af total sulfit opdelt på fri og bunden sulfit 
i hvidvine samt alle frugtvine og mjød. Generelt er der 
en fordeling med ca. 72,5 % bundet sulfit og ca. 27,5% fri 
sulfit. 



20 Vinpressen / December 2020

kan variere med +/- 5-10 mg/l mellem gentagne målinger. Men 
hovedsageligt er det et udtryk for, hvor forskellig en kemi der er 
vinene imellem. Dette understreges også af, at vi selv ved meget 
høje niveauer af total sulfit ser vine, hvor der stort set ikke er mål-
bar fri sulfit. Her er der tale om en voldsom binding sammenholdt 
med de vine, vi netop fokuserede på. Der må derfor måles, og 
før man flasker en vin, frugtvin eller mjød bør man tjekke den fri 
sulfit et par gange med en uges interval og finde et stabilt niveau 
der (som tidligere nævnt) bør ligge mindst 10-15 mg/l over det 
minimums niveau kurverne angiver for vintypen i figur 5 A og B. 
Man skal med andre ord også måle pH. Viser målingen et niveau 
som f.eks. er 15 mg for lavt tilsættes denne manglende mængde. 
Når man på dette stadie har et godt målbart niveau af fri sulfit 
i vinen, kan man godt gå ud fra, at der er sket den fornødne 
binding i vinen, og man kan regne med, at mængden af fri sulfit 
stiger nogenlunde svarende til den mængde man tilsætter. Man 
bør dog vente en uge mere og tjekke, at man nu har det ønskede 
niveau. Hvis ikke det er tilfældet, må man lave en ny justering. 
Når først proppen er sat i flasken er det for sent.

For nogle år siden lavede vi ved Pometet et lille sulfitforsøg i 
en Solaris vin, som blev opdelt i en ballon, som ikke fik sulfit, 
en der fik 50 mg/l sulfit og en der fik 100 mg/ sulfit tilsat i den 
unge vin. Ved flaskning tilføjes 5 mg/l til vinen med de 50 mg/l, 
da den blev målt til lige knap minimum med 16 mg/l. Vinen 
havde en pH 3,1, hvorfor den burde have ca. 17 mg/l fri sulfit. 
Herefter fulgte vi det fri sulfit niveau igennem 12 mdr. Forløbet i 
de 3 vine ses i figur 8. Efter 5 måneder er niveauerne faldet med 
godt 20 mg/l, og det er tydeligt at 50 mg/l vinen burde have 
fået 10-15 mg/l mere sulfit for at være ideelt dækket ind.

Frugtvine og mjød
De indsendte frugtvine og mjød udgør en meget blandet gruppe 
af vine. Jeg vil alligevel forsøge at præsentere lidt om disse som 
en samlet gruppe. Først og fremmest kan man i forlængelse 
af ovenstående om druevinene konstatere, at sulfitanvendelse 
heller ikke her er noget, der er styr på. I figur 9 kan ses sammen-
hængen mellem fri sulfit og pH – svarende til figur 5 A og B for 
rød- og hvidvin.

De vine, der er nogenlunde ok, kan tælles på en hånd. Langt de 
fleste har stort set ikke nævneværdigt indhold af sulfit. Et par 
stykker ligger højt, specielt en. Det er en mousserende vin med 
et højt indhold af restsødme (95 g/l), så det er jo nok et forsøg 
på at forhindre, at den begynder at gære igen. Jeg har anført 
de anbefalede kurver for minimum fri sulfit for både hvid- og 
rødvinstyper, men jeg vil vurdere, at de fleste frugtvine skal 
behandles som hvide typer (især de mousserende). Og dermed er 
det den blå stiplede linje der er den aktuelle, og den er der ikke 
mere end 2-3 der er i nærheden af. Der er plads til forbedring.
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Figur 9. Indhold af fri sulfit som funktion af pH i frugtvine og mjød. Anbefalet 
minimum angivet med blå kurve for “hvidvins typer” og rød for “rødvins typer”.

Pas på med ilt over vinen
I forbindelse med denne første sulfit tilsætning – som bør være 
en chok tilsætning – sikrer man sig også, at der fyldes helt op, så 
der ikke er noget luft over vinen. Står vinen ved en god konstant 
temperatur, sker der ikke volumen ændringer, men svinger 
temperaturen i vinen, kan det dog være nødvendigt at tillade et 
par cm luft. Ellers risikerer man at vinen står op i gærlåsen, hver 
gang temperaturen stiger en smule. Men som udgangspunkt 
er luft over vin forbudt! Det betyder også, at man ikke bare 
åbner en gæringsbeholder med mindre der er en væsentlig 
begrundelse for det. Lad vinen være i fred. Hver gang man 
stikker næsen eller vintyven i en ballon tilføres ny ilt, og man 
risikerer at inficere vinen. Så rør vinen mindst muligt. Har man i 
øvrigt lavet en ordentlig forklaring inden start af gæring (meget 
vigtigt), så får man et rent gærbundfald, som vinen kan blive 
stående på i månedsvis. Og så længe der er gær i ballonen, er 
den med til at beskytte vinen imod oxidering. Det er også med 
til at mindske behovet for sulfit undervejs i processen. Vin skal 
i øvrigt stå mest muligt afskærmet for lyspåvirkning. Står den i 
glasballoner et sted, hvor man ofte tænder lys eller der står lys 
ind gennem vinduer, så skal ballonerne tildækkes, ellers bliver 
vinen ødelagt, og det kan gå overraskende hurtigt.

Bruger man flydelågstanke, så tjek at låget er lagt helt ned tæt på 
vinen, og at der er tilstrækkeligt tryk på slangen. Har man vin 
stående i længere tid i sådan en tank, så kan det også være en 
god ide at fjerne gærlåsen og lukke med et skruelåg, så man er 
sikker på, at den er lukket tæt. Nogle gange sælges disse tanke 
med en hvid plast gærlås, hvor der ligger en glaskugle i. Det kan 
godt være, at det er ok mens den gærer; men ellers har jeg ikke 
megen tillid til disse, og vil aldrig lade en vin stå med en sådan 
aflukning. Skift som minimum ud med en ordentlig gærlås og 
sørg for at alle gærlåse er korrekt fyldt med vand eller endnu 
bedre glycerol, som har en større densitet end vand og derfor 
opretholder et højere CO2 tryk i vinen. Lad i øvrigt være med at 
stikke mere om end allerhøjst nødvendigt. Hver gang mister man 
CO2 og introducerer ny ilt. Oftest stikker jeg kun om 1-2 gange.

Måling eller gætværk
Afslutningsvis så må det understreges, at der er meget stor varia-
tion fra vin til vin med hensyn til, hvordan sulfit bindes i vinen, 
og derfor kommer man ikke rigtigt uden om, at man må måle sig 
frem, hvis man virkelig skal have styr på dette. Uden at måle har 
man reelt ikke nogen mulighed for at sige, om man har tilsat den 
korrekte mængde sulfit. Ser man nærmere på figur 6 og 7 er det 
tydeligt, at der ved en given mængde total sulfit f.eks. 100 mg/l 
er en stor variation i fordelingen mellem bunden og fri sulfit. 
Den fri varierer fra ca. 2-5 mg/l til ca. 35 mg/l og den bundne 
tilsvarende fra 60 til næsten 100 mg/l. En del af variationen kan 
selvfølgelig også henføres til usikkerhed på målingen, der sagtens 
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Syreprofil
Syreprofilen er noget anderledes end hvad vi ser for druerne og 
afspejler de forskellige frugter der anvendes (se figur 10). Mange 
vine er domineret af enten æblesyre eller hvis de er malolaktisk 
gæret så af mælkesyre. Da der ikke er vinsyre i disse frugter, kan 
vi komme ud for, at der kun er mælkesyre tilbage. Det er der 6 
eksempler på. Nogle har dog citronsyre, hvilket gælder især for 

Ribes arterne (solbær, stikkelsbær, ribs) og den giver en meget 
frisk syrlig oplevelse, der minder om den syrlighed man kender 
fra citron og andre citrusfrugter. Disse bær titter frem med 
lyseblå basis af søjlerne i 4 kategorier: En hedvin, en mjød, et 
par mousserende frugtvine og 2 øvrige frugtvine. Disse 2 øvrige 
frugtvine er i øvrigt lavet på hyldeblomster iblandet stikkelsbær, 
hvorfra citronsyren kommer. Alle er vintyper hvor den skarpe 

Figur 10. Syreprofil frugtvine og mjød (inkl. Eau de vie). EdV = Eau de Vie, Hed = Frugt Hedvin, Li = Frugtvins likør, Is = Isvin, Mj = Mjød, Mfr = Mousserende frugtvin, 
Mæ= Mousserende æblevin, T.C.= Traditionel cider, Øfr = Øvrige frugtvine. Bogstaverne G, S og B angiver guld, sølv og bronze medaljer (jf Vinpressen 5.2020).

Figur 11. Sukkerprofil frugtvine og mjød (inkl. Eau de vie). EdV = Eau de Vie, Hed = Frugt Hedvin, Li = Frugtvins likør, Is = Isvin, Mj = Mjød, Mfr = Mousserende frugtvin, 
Mæ= Mousserende æblevin, T.C.= Traditionel cider, Øfr = Øvrige frugtvine. Bogstaverne G, S og B angiver guld, sølv og bronze medaljer (jf Vinpressen 5.2020).

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

G
  E

d
V

B 
 E

d
V

E
d

V
H

ed
H

ed Li Li
S 

 L
i

S 
 L

i
S 

 Is
B 

 Is Is
G

  M
j

B 
 M

j
M

j
M

j
M

j
B 

 M
j

B 
 M

fr
M

fr
M

fr
M

fr
M

fr
S 

 M
fr

M
æ

G
  M

æ
S 

 M
æ

B 
 M

æ
M

æ
M

æ
M

æ
M

æ
B 

 T
.C

.
T

.C
.

T
.C

.
T

.C
.

T
.C

.
T

.C
.

Ø
fr

Ø
fr

Ø
fr

Ø
fr

G
  Ø

fr
S 

 Ø
fr

S 
 Ø

fr

g
/l

Type

Citronsyre Æblesyre Mælkesyre Ravsyre

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

220

240

G
  E

d
V

B
  E

d
V

E
d

V
H

ed
H

ed Li Li
S 

 L
i

S 
 L

i
S 

 Is
B

  I
s Is

G
  M

j
B

  M
j

M
j

M
j

M
j

B
  M

j
B

  M
fr

M
fr

M
fr

M
fr

M
fr

S 
 M

fr
M

æ
G

  M
æ

S 
 M

æ
B

  M
æ

M
æ

M
æ

M
æ

M
æ

B
  T

.C
.

T
.C

.
T

.C
.

T
.C

.
T

.C
.

T
.C

.
Ø

fr
Ø

fr
Ø

fr
Ø

fr
G

  Ø
fr

S 
 Ø

fr
S 

 Ø
fr

g
/l

Type

Sorbitol Glukose Fruktose Sukrose



22 Vinpressen / December 2020

Analyser af vinskuevine 2020

syre kan balanceres af restsødme og sødme fra andre elementer 
i vinen som f.eks. honning i mjød. Der kan i øvrigt også være 
en smule citronsyre i de fleste andre frugter og bær, men vi taler 
normalt om få procent. I Ribes er det derimod den dominerende 
syre.

Vi ser også i en enkelt mjød og i flere frugtvine eksempler på 
halvfærdige malolaktiske gæringer. En enkelt likør udviser et 
meget højt æblesyre niveau (næsten 11 g/l) som indikerer, at der 
her er tale om en kirsebærlikør. Blandt øvrige frugtvine er også 
en vin med næsten samme indhold, og også i dette tilfælde er 
det surkirsebær. De sidste 2 vine i figur 10 og den sølvvindende 
mousserende frugtvin er desuden ganske bemærkelsesværdige, 
da vi her ser mælkesyre-niveauer på 7-8 g/l. Endnu engang 
er der tale om surkirsebær/Stevnsbær, men i dette tilfælde er 
æblesyren omdannet til mælkesyre. Isvine er ofte lavet ved 
brug af kryo-koncentration af saften, hvorved både sukker 
og syre koncentreres. De 3 isvine, der er med i år, er dog ikke 
særligt høje i syre, men de 2 af dem er lavet på blomme, hvor 
syreniveauet som udgangspunkt er lavere end vi ser i æble. 
De vandt i øvrigt sølv og bronze. Den tredje isvin har jeg ikke 
oplysninger om, hvad den er lavet af, men her er syren reduceret 
noget med en delvis malolaktisk gæring. 

Bakterier i stedet for vand og kemi
Analyserne viser, at det med malolaktisk gæring er muligt 
at omsætte endog meget store mængder æblesyre og dermed 
opnå en meget kraftig reduktion af vinenes syrlighed, og det 
er jo særdeles spændende. Tidligere var malolaktisk gæring 
overhovedet ikke noget man forbandt med fremstilling af frugtvin. 
Her fortyndende man syren med iblanding af vand (og sukker) 
med deraf følgende fortynding af alle vinens indholdsstoffer. Det 
er efter min opfattelse en vigtig ændring i “moderne” frugtvins 
fremstilling og med til, at vi ser vine med mere/bedre struktur 
og kompleksitet. Dilemmaet i forhold til afsyring er jo, at man 
kun kan få dannet tungtopløselige salte med vinsyre. Alle andre 
frugtsyrer danner letopløselige salte, så dem kan vi ikke fjerne 
med kalk. Den biologiske syrereduktion er dermed et enormt 
vigtigt værktøj i fremstilling af frugtvin. Alternativt kan man 
naturligvis blande sig frem til et lavere syreniveau, eller gøre 
begge dele, sådan som Frederiksdal gør med deres mousserende 
Stevnsbær vin. Det er jo meget bemærkelsesværdigt, at det 
overhovedet er muligt at lave en mousserende kirsebærvin, 
men ved iblanding med syrefattig pæremost kombineret med 
malolaktisk gæring opnås der en tæmning og integrering 
af syren, der er ret enestående. Vinen vandt sølvmedalje i 
år og dokumenterer på bedste vis, hvor meget mere kvalitet 
og forbedrede skumegenskaber man opnår ved brug af disse 
teknikker. Man skal dog nok også lige bemærke, at man med dette 
– som med så meget andet – skal passe på ikke at overdrive. En 
frugt som æble er karakteristisk ved sin æblesyre (lige som druer 
er med vinsyre), og malolaktisk gæring kan her betyde, at vinen 
fremstår uden den fornødne karakter, hvis det hele er omdannet 
til mælkesyre. Om dette er årsagen skal jeg naturligvis ikke 
kunne sige, men det er bemærkelsesværdigt, at de 4 mousserende 
æblevine, der kun har mælkesyre (+ lidt ravsyre fra gæren) ikke 
har opnået præmiering, hvorimod 3 af de 4 der har æblesyre har 
fået medaljer (den sidste fik særlig udmærkelse). Den føromtalte 

mousserende Stevnsbær vin fra Frederiksdal kan nok bedre tåle 
omdannelsen til mælkesyre, da der dels er mere syre dels mange 
andre indholdsstoffer, der giver vinen struktur.

Sukkerprofilen i frugtvine og mjød
Også sukkerprofilen er en del anderledes i frugtvine og mjød. I 
druer har vi hverken sukrose eller sorbitol, men det har vi i både 
æble og stenfrugter. Specielt er der meget sorbitol i surkirsebær 
Stevnsbær (se f.eks. de sidste øvrige frugtvine i figur 11. Det er 
også meget tydeligt, at likøren omtalt i figur 10, skiller sig ud 
med en karakteristisk Stevnsbær profil. Sorbitol niveauer på 40-
50 g/l er ikke ualmindelige i Stevnsbær. Det er en af de ting, der 
gør disse kirsebærvine specielle. Sorbitol er en sukker alkohol, 
som gær ikke kan omsætte, og den forbliver derfor intakt i den 
færdige vin. Sorbitol udgør sammen med det høje æblesyre 
niveau ofte 7% af saftens % brix (% opløseligt tørstof). Det er 
der nogle der bliver snydt af, især hvis de er vant til at arbejde 
med druer. En godt moden drue med 22% brix indeholder 
måske kun 0,7% syre (7g/l) og resten er gærtilgængelig sukker. 
Den potentielle alkohol er derfor helt oppe omkring 12,5 %vol. 
Et godt modent Stevnsbær, som også kan have 22 % brix, har 
derimod kun omkring 15 % gærtilgængeligt sukker, når syre 
og sorbitol er trukket fra. Det giver kun omkring 8,8 %vol i 
potentiel alkohol. Så vil man have en Stevnsbær vin op på 12% 
vol alkohol, skal der smides 50-55 g sukker/l i saften. Man må 
så at sige kompensere for sorbitolen. Det høje sorbitol niveau 
er formentlig også med til at give Stevnsbær vine deres særlige 
mundfylde og skabe den “mætningsfornemmelse”, der gør, at 
man ikke bare lige drikker en halv flaske.

Det er også karakteristisk, at vi ser meget mere glukose i de 
færdige vine og mjød, end vi gør i druevin. En del skyldes 
vintyper som hedvin og likør, hvor der ikke foretages ret 
megen gæring, desuden er der generelt tale om vine med 
betydelige mængder restsødme, og en del af dette kan være 
tilsat enten som hvidt sukker eller saft/saftkoncentrater. I 
begge dele er glukoseandelen høj. Vingærens forkærlighed for 
glukose betyder, at man ret tydeligt kan udpege de vine, som 
har en “naturlig” restsødme, altså hvor gæringen ikke er helt 
afsluttet. Disse vine har udelukkende eller en stærk dominans 
af fruktose. Det gælder f.eks. flere af de traditionelle cider, men 
især de første par “øvrige frugtvine”. Det er egentligt slående, 
at sukkerniveauerne generelt er så høje i disse frugtvine. 
Omkring 2/3 har mere end ca. 50 g/l og omkring ¼ er over 100 
g/l. De syreniveauer, som vi ser i figur 10, er umiddelbart ikke 
tilsvarende høje, men både citronsyre og æblesyre er “skarpe” 
syrer, og mange bær har i tillæg høje indhold af fenoler, som 
også kan give behov for mere balancerende sødme. De valgte 
vinstile er naturligvis også en væsentlig forklaring, men selv 
blandt de mange mousserende vine (mousserende frugtvin, 
mousserende æblevin og traditionel cider) er der meget 
betydelige sukkerkoncentrationer i de fleste vine.

Jeg håber at vores analyser kombineret med mine bemærkninger 
– både de udsendte til de enkelte vine og gennemgangen her i 
denne artikel – giver ny indsigt i de vine der laves og inspiration 
til måder, hvorpå de fremover kan blive endnu bedre.


