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Høstede hele klaser med hele bær er 
levende og ånder
I gamle dages primitive vinfremstilling 
før afstilkere og knusere blev opfundet og 
knusning primært foregik ved trampning, 
har der uden tvivl været en del mere eller 
mindre hele klaser og helt sikkert en masse 
hele bær i den masse, som man gærede. 
Nogle gange er det nok også sket, at druer 
er blevet høstet og har fået lov at stå i kas-
serne en dag eller flere, før man har haft 
mulighed for at knuse, presse osv. I den 
periode er druerne fortsat med at ånde. 
Druer er ligesom andre frugter levende, og 
selv om man har fjernet dem fra planten, 
vil de fortsætte med at have et aktivt 
stofskifte. Nu da druerne ikke længere kan 
importere det sukker de skal bruge fra det 
skud de sad på, vil de i stedet begynde at 
omsætte de sukkerstoffer, de har ophobet. 
Til denne “ånding” har cellerne i frugten 
brug for ilt, og de udskiller lige som os 
mennesker CO2. Er der ikke tilstrækkeligt 
ilt tilstede opstår der iltmangel, og da kan 
cellerne i druerne skifte deres stofskifte, 
så de i stedet laver enzymatiske proces-
ser, der minder om det der foregår i gær 
og således omsætte sukkeret på en måde, 
hvor der dannes alkohol (ethanol). Den 
proces der starter bliver kaldt for “drue 
autofermentering”. Det er dog kun i et 
forholdsvis begrænset omfang, at de er i 
stand til dette, da cellerne begynder at dø 
når alkoholniveauer på 1,5% til maksimalt 
2% nås. Udover at danne alkohol sker der 
en masse andre spændende processer i 
druerne, og det er udnyttelsen af disse, 
som denne artikel skal handle om. 

Metodevariationer af helklase gæring
I dag, hvor der for længst er opfundet 
effektive maskiner til både at afstilke og 
knuse, er det kun få steder – og specielt 
i Beaujolais i Frankrig, – hvor det er 
almindeligt, at der gæres på hele klaser. 
Når vi i dag taler om brug af hele klaser, 
er det for det meste i forbindelse med 
presning af hele klaser ved fremstilling af 
basisvine til mousserende vin. Gæring af 
hele klaser er imidlertid noget helt andet, 
og metoden er almindeligvis kendt som 
“kulsyre maceration” (KM) eller “mace-

kan disse aromaer reduceres. Historisk 
har metoden også i Frankrig været brugt 
til at maskere de uønskede labrusca aro-
maer i fransk-amerikanske hybrider. 

KM ekstraherer også tanniner i min-
dre grad, og metoden kan derfor være 
særlig interessant i druer med højt tannin 
niveau, eller hvor tanninerne har en uøn-
sket/umoden bitter karakter. 

Potentielt sker der også en betydelig syre-
reduktion i form af nedbrydning af æble-
syre. Disse processer vil jeg beskrive mere 
indgående lidt senere, da det er et aspekt 
ved KM, som gør den særligt interessant i 
druer med et højt æblesyreniveau, og som 
derfor gør den særlig interessant under 
danske/nordiske/kølige forhold. Et 
særligt aspekt i den sammenhæng, som 
jeg synes er væsentligt at fremhæve, er at 
æblesyren ikke omdannes til mælkesyre. 
Det ville jo ske, hvis man i stedet forsøgte 
at reducere æblesyrens sure karakter i 
en vin ved at foretage en malolaktisk 
gæring ved hjælp af bakterier. Æblesyren 
indgår under KM i stedet i druecellernes 
stofskifte og bliver således omdannet til 
en masse andre stoffer. Hvad der foregår, 
vil jeg uddybe senere. Druerne er i øvrigt 
også lettere at presse efter KM, da celle-
væggene delvist bliver nedbrudt.  

Blandt de meget åbenlyse fordele ved KM 
er, at vinene bliver tidligt drikkeklare. 
Det har ganske store økonomiske fordele 
i form af en hurtigere indtægt og dermed 
dækning af produktionsomkostninger, 
og disse omkostninger mindskes, da der 
stilles mindre krav til lagringsfaciliteter. 
Tænk hvis Rondo rødvine kunne drikkes 
efter 5 måneder i stedet for efter 5 år!

Omvendt kan det ses som en ulempe, at 
KM vines frugtige aroma aftager rela-
tivt hurtigt og vinene kan derfor i nogle 
tilfælde have en relativt kort holdbarhed 
og bør drikkes unge i lighed med hvid og 
rosé. Det afhænger dog uden tvivl meget 
af sort og den valgte metode. Når vinene 
ældes, vil den friske frugtige KM aroma 
blive afløst af en aldrings bouquet, som 

ration carbonique”. Teknisk set kan man 
opdele de anvendte metoder i et spektrum 
fra “fuldstændig kulsyre maceration” til 
forskellige udgaver af “semi (eller delvis) 
kulsyre maceration”. I fuldstændig kulsyre 
maceration pumpes der CO2 ind i tanken, 
så ilten hurtigt fortrænges og der fra start 
er en kulsyre mættet og dermed iltfri 
atmosfære. I semi-kulsyre maceration til-
føres der ikke CO2, men tanken bliver i ste-
det gradvist fyldt på naturlig vis med CO2 
fra bærrenes ånding og den begyndende 
gæring, som spontant starter i udtræn-
gende saft i tankens bund. Specielt hvis 
der er tale om en stor tank vil vægten af 
druerne får druer i bunden til at briste, og 
saft vil løbe ud og begynde at gære. Semi 
eller delvis kulsyre maceration kan også 
dække over metoder, hvor der er smidt en 
større eller mindre andel hele klaser ned i 
tanke, hvor massen ellers i øvrigt er maste 
og afstilkede på normal vis. Det kan f.eks. 
være 30 eller 50% af druerne i vinen, som 
er tilsat som hele klaser, og de vil da flyde 
rundt i et miljø, som hurtigt bliver CO2 
mættet fra gæringen, og de vil begynde 
en indre “autofermentering” i hver enkelt 
drue. 

Effekter, fordele og ulemper
Den primære effekt af KM er, at vinene 
bliver tidligt drikkemodne og mere 
aromatiske. Det skyldes dels stofskifteæn-
dringer i druerne, som fører til dannelse 
af en hel række nye stoffer, herunder 
aromastoffer. Men det skyldes også, at 
ekstraktionen af stoffer fra druen bliver 
anderledes. Der er nogle fysiske effekter, 
som kan minde lidt om forskellen på at 
presse hele klaser og knuste druer.  

KM vine udvikler en unik frugtig aroma 
præget af kirsebær, jordbær og hindbær 
noter. Også dufte som vanilje, banan, 
kaffe og slik nævnes, når KM vine karak-
teriseres. Dermed kan man opnå, at ellers 
relativt aromaneutrale druesorter kan 
udvikles til vine med en større frugtig-
hed, mens sorter med mere markante (og 
måske uønskede) sortskarakteristiske aro-
maer bliver maskerede/nedtonede. Har 
druer f.eks. vegetabilske/grønne noter 

Kulsyre maceration eller 
gæring af hele klaser
Af Torben Bo Toldam-Andersen, tbta@plen.ku.dk
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“Auto fermentering”  
– hvad sker der i druen?
Når druernes celler er uden ilt, skifter 
de fra deres normale respiration til et 
gæringsstofskifte i lighed med gærcel-
ler. Skiftet sker selvfølgelig hurtigst, hvis 
der blæses CO2 i tanken og ilten drives 
ud. Processerne fører til en indre dan-
nelse af ethanol samt mindre mængder 
af glycerol, acetaldehyd, eddikesyre og 
ravsyre. Niveauer på 1,5% til maksimalt 
2% ethanol kan nås. Ethanol ophobnin-
gen har en ødelæggende/inaktiverende 
virkning på enzymer, og cellevæggene 
nedbrydes både p.g.a. ethanolen og den 
høje koncentration af kulsyre, som øger 
nedbrydning af pektinen i cellevæggene. 
Formentlig sker der en ødelæggelse af de 
indre membraner, således at vakuolerne, 
hvor i bl.a. syrerne er lagret, ødelægges 
og de udtrængende syrer får cellernes cy-
toplasma pH til at falde. En meget central 
metabolisme under den indre enzyma-
tiske celle fermentering er, at æblesyre 
nedbrydes til andre syrer. Det er primært 
oxaleddikesyre, pyruvinsyre (pyrudrue-
syre) og ravsyre.

Æblesyre ophobes som salte kaldet “ma-
later”, og mineralet i saltet er ofte kalium. 

være flydelågstanke, som i forvejen er 
meget almindeligt brugte i Danmark og 
ved vinfremstilling i mindre skala. Det 
behøver altså ikke at være dyre specielle 
tanke. I større skala bliver KM ganske en-
kelt gennemført i høstkasserne som enten 
placeres i et specielt rum, som fyldes med 
CO2, eller de pakkes simpelt ind i plast-
film. Andre benytter træfade/barriques 
hvor det ene “hoved” fjernes så den kan 
bruges som et åbent kar, som blot lukkes 
med plastfilm under KM.

Generelt bør tankene ikke blive for store 
og specielt ikke for høje for at minimere, 
at druernes vægt maser de nederste. Og 
den risiko er stor i en høj slank tank, hvor 
laget bliver tykkere end i en bred flad. 
En ulempe mht. tankstørrelser er, at de 
hele klaser giver et ret stort volumen, og 
derfor kræves der kortvarigt en større 
tankkapacitet. Desuden forlænger den 
langsomme helklase/heldrue “gæring” 
hele gæringsprocessen.

I det følgende vil jeg gå lidt mere i detal-
jer med hvad det er for processer, der sker 
i druerne under KM.

naturligvis gør det til en anden vin, men 
ikke dermed nødvendigvis en uinteres-
sant vin. Normalt siger man, at KM vine 
skal drikkes indenfor 12 mdr., men der 
kan nok ikke siges noget entydigt om 
aldringspotentialet. Det vil som nævnt 
afhænge meget af sort, druernes kvalitet, 
og måden man har gennemført KM på så 
som temperatur, presseteknik (separation 
eller ej af frit afløb og pressefraktion), 
tid med skindkontakt osv. osv. En anden 
ulempe, som nævnes i litteraturen, er at 
KM er uegnet i forbindelse med maskin-
høstede druer, da det er vigtigt at kla-
serne er intakte og der ikke er skader på 
frugterne, men da det ikke er ret mange 
druer, der høstes mekanisk hos os, er det 
ikke det store problem. 

KM gennemføres normalt ved ret høje 
temperaturer på ca. 30 °C, og det vil nok 
med det kølige vejr, vi normalt har i okto-
ber, kræve at der tilføres varme. Enten ved 
at varme tanken op med et varmelegeme 
eller ved at varme rummet den står i. 

Endelig kan det anføres, at KM kræver 
tanke som kan fyldes og tømmes for hele 
druer/klaser. Der skal med andre ord 
være en stor åbning. Det kan dog bare 

Billede 1. Kik ned i en fyldt flydelågstank med hele klaser af Bolero. 
Foto: Erik Carstensen, Vinjafyn

Billede 2. Kik ned i tank ved afslutning af KM, hvor en del druer er sprækket, 
men mange stadig er intakte, og der er ingen tegn på råd, selv om de har 
stået 2 uger i et rum ved ca. 25 °C og temperaturen sikkert har været højere i 
tanken. Foto: Torben T-A.
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danner en aromatisk ethylester. Disse 
aromastoffer menes at være ansvarlige for 
de noter af jordbær, hindbær og kirsebær, 
som kendetegner KM vine. Men aro-
mabilledet er komplekst, og formentlig 
bidrager bl.a. forskellige højere alkoholer 
også. Hvor meget der dannes af disse 
stoffer og deres indbyrdes mængder vil 
bl.a. afhænge af druesort og temperatur.     

Det iltfattige miljø betyder også, at der 
sker mindre oxidation af fedtsyrer, hvilket 
er en af forklaringerne på, at der dannes 
færre vegetale/grønne dufte. 

En yderligere karakteristisk ændring ved 
KM er, at det fører til en øget koncentra-
tion af aminosyrer. Dog er det ikke alle 
aminosyrer der stiger. Der sker således 
en ændring i aminosyre sammensætnin-
gen, hvor nogle udviser en stigning (som 
nævnt i forbindelse med shikimin syre), 
mens andre falder (f.eks. glutaminsyre). 
Formentlig er det den øgede mængde 
aminosyrer, der bidrager til at både alko-
holisk og malolaktisk gæring efterfølgen-
de normalt sker let og hurtigt. Måske sker 
der også såkaldte “Maillard reaktioner” 
(reaktioner mellem aminosyrer og suk-
kerstoffer) pga. den relativt høje tempe-

“pyruvat dehydrogenase” under optag 
af Co-enzym-A til acetyl-CoA, som er et 
uhyre centralt molekyle. 

De nævnte enzymatiske processer er i 
øvrigt helt de samme som dem, der sker i 
druerne (og andre frugter) i modningsfa-
sen, og som bevirker at æblesyre indhol-
det falder under modningen. Dette sker 
specielt, når modningen sker i et varmt 
klima (varmere end 15°C) og specielt 
når nætterne er varme. Man kan derfor 
med god ret opfatte en del af KM som en 
fortsættelse af druernes modning og der-
for en mulighed for (i alt fald delvist) at 
kompensere for en mangelfuld modning 
før høst. Helt det samme er det naturlig-
vis ikke.

En af de interessante forskelle, som er 
beskrevet i litteraturen, er en ændring i 
omsætningen af “shikiminsyre”. En vej 
i stofskiftet der bl.a. fører til dannelsen 
af de vigtige aminosyrer phenylalanin, 
tyrosin og tryptophan. Shikiminsyre op-
hobes og phenylalanin omdannes videre 
til kanelsyre (cinnamic acid), som videre 
omdannes til aromatiske stoffer som ethyl 
cinnamat, benzaldehyd, vinylbenzen 
og stoffet salicylsyre, som med ethanol 

Parallelt til det vi kender med vinsyre, 
som på engelsk hedder tartaric acid og 
saltene kaldes “tartrater”, som ofte også 
er kaliumtartrat. Kaliumtartrat er et 
tungtopløseligt salt, hvorfor det fælder 
ud som krystaller. Det vi kender som vin-
sten. Saltene af æblesyre er derimod let-
opløselige, hvilket er årsagen til, at vi kun 
i meget begrænset omfang kan reducere 
æblesyre indholdet ved kemisk afsyring. 
Malat er således æblesyrens anion – altså 
æblesyre hvor syregruppen har fraspaltet 
en brint-ion H+, og den er så i stedet for-
bundet med en anden positivt ladet ion 
(f.eks. kalium, K+).

Malat omdannes i cellerne af flere enzy- 
mer. Enzymet “malat dehydrogenase” 
omdanner det til oxal-eddikesyre (oxa-
loacetat), som kan omdannes videre 
til både citronsyre (citrat) og ravsyre 
(succinat). Og enzymet “malic enzyme” 
kan omdanne malat til pyruvat (saltet 
af pyruvinsyre/pyrudruesyre). De syrer 
der dannes, og som er karakteristiske for 
KM, er altså i høj grad direkte produkter 
af enzymers omsætning af æblesyre. Og 
generelt er der tale om stoffer, som er helt 
centrale i alle cellers stofskifte. Et stof 
som pyruvat omdannes f.eks. af enzymet 

Figur 1. Oversigt over centrale stofskifte reaktioner i drueceller under kulsyre maceration. Ikke alle stoffer er vist i reaktionsvejene. Æblesyre (malat) indgår i 
stofskiftet og nedbrydes til andre organiske syrer. Det sker både i cellernes cytosol (cellevæske) og i mitokondrier hvor energi udvindes under dannelse af citrate 
(citronsyre) og succinat (ravsyre) m.m. Cellerne har ophobet, æblesyre og vinsyre i vakuoler. I lighed med modningsfasen på planten forbliver vinsyre som 
K-salte i vakuolen, mens malat hentes ud og nedbrydes. I det iltfrie miljø mættet med CO2 dannes alkohol fra nedbrydning af både sukker og æblesyre. Det sker 
som i gær, via pyruvat der først reduceres til acetaldehyd og så videre til ethanol. Shikimin syre reaktionsvejen fører til dannelse af både aminosyrer og aroma-
tiske fenoler og estre. Cellen er omgivet af en pektinholdig cellevæg. P.g.a. ethanol og CO2 sker der en gradvis nedbrydning af pektin og dermed cellevæggen 
og de membraner der omgiver de indre organeller. Cellen mister derved kontrollen over stoftransporten over disse membraner og en masse stoffer begynder at 
sive ud (angivet med pile). Til sidst dør cellen.
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atmosfære, men gæringsvarmen bidrager 
også til at varme tanken op.  
 
Da klaserne er kommet hele i tanken, er 
stilkene naturligvis med. Det kan være en 
grund til at forsøge at etablere en adskil-
lelse mellem saft og klaser, da der fra 
klaser som bliver omgivet af saft vil ske 
en ekstraktion af fenoler fra stilkene, som 
vil gøre vinen bitter. 

Den alkoholiske gæring efter KM
Når den indre gæring er afsluttet, eller 
man finder at nu har den løbet længe nok, 
så skal tanken tømmes. Den saft, der fin-
des som frit afløb, tappes af for sig, mens 
klaserne kommes i pressen og saften pres-
ses ud. Man kan her beslutte at gære de 
2 fraktioner videre hver for sig. Specielt 
hvis der er begyndt at ske malolaktisk 
gæring i den frie saft/vin, vil man typisk 
gære den videre for sig selv, således at 
man på pressesaften kan gennemføre en 
mere ren alkoholisk gæring (før man går 
videre til den malolaktiske). Gærer man 
dem hver for sig, giver det også mulighed 
for, at man kan blande de 2 fraktioner 
senere i større eller mindre omfang, alt 
efter hvilken profil man ønsker. Endelig 
har man også mulighed for den variant, 
hvor man vælger at sende sine KM druer 
gennem en afstilker og knuser inden man  
presser. Eller man kan sågar vælge en 
model, hvor man fortsætter med en klas- 
sisk masse gæring, efter at man har for- 
taget en afstilkning og knusning. KM kan 
således benyttes i flere forskellige udga-
ver eller kombinationer, hvor resultatet 
varieres fra en model, hvor der udeluk-

Hvis der er meget udtrængende saft i 
tanken, sker skaderne hurtigere, og der 
trænger større mængder af fenoler ud 
gennem de utætte cellevægge i den omgi-
vende most. De røde farvestoffer (antho-
cyanerne) er vandopløselige og trænger 
hurtigt og let ud, så vinen opnår en fin 
farveekstraktion, mens de bitre tanniner 
er vanskeligere opløselige og kun ekstra-
heres i mindre grad. Og de tanniner, der 
ekstraheres ved KM, kommer primært 
fra skind og kun meget lidt fra kernerne. 
Ved almindelig massegæring af knuste 
druer sker der en langt større ekstraktion 
af (uønskede) bitre tanniner fra kerner. Jo 
større en andel saft der er i bunden med 
kontakt til druer, jo mere ekstraktion vil 
der ske af fenoler fra hele bærret. Dette 
skyldes formentlig, at der foregår alko-
holisk gæring i saften i bunden af tanken, 
og alkoholprocenten her når meget højere 
niveauer end de sparsomme 1-2%, der 
opstår ved druernes indre enzymatiske 
“gæring”. Alkohol er som bekendt et ef-
fektivt opløsningsmiddel.

Jeg nævnte tidligere, at man ikke behø-
ver specielle tanke til KM, men vil man 
begrænse tannin-ekstraktionen, bør man 
installere en form for rist i tanken (se bil-
lede 4). Herved løftes klaserne fri af bun-
den, og man får et saft reservoir i bunden, 
som begynder at gære under KM. 
Gæringen vil starte spontant; men man 
kan naturligvis også vælge at tilsætte en 
kulturgær i bunden, inden man lukker 
tanken. Noget gærende saft i bunden kan 
være en fordel, både fordi det er med til 
at sikre den nødvendige CO2 mættede 

ratur og den øgede mængde aminosyrer 
i kombination med druernes høje sukker 
indhold. Maillard reaktioner leder gene-
relt til en dannelse af komplekse aromaer, 
som kan have “karamel” karakter. Vi ken-
der det f.eks. i madlavning ved dannelse 
af brødskorpe og stegeskorpe.

Cellevægsnedbrydningen som følge af 
pektin nedbrydningen fører til, at celle-
væggene bliver utætte og cellerne hænger 
mindre sammen. Hvis den indre CO2 dan-
net ved de enzymatiske processer slipper 
ud kollapser bærrene, men hvis den for-
bliver i bærrene opretholdes bærformen, 
selvom bærrene blødgøres. Hen imod 
slutningen er det dog almindeligt, at bær-
rene begynder at sprække (se billede 2). 
 
I starten af processen optager bærrene 
CO2, hvorfor der skal efterfyldes med 
CO2 med mindre der er saft i bunden af 
tanken, som begynder at gære og dermed 
forsyner med CO2. Efterhånden bliver 
bærrene mættede med CO2 og begynder i 
stedet at udskille CO2. Hvor hurtigt disse 
ændringer sker afhænger af temperatu-
ren, men ved omkring 30 °C topper det 
cirka efter en lille uges tid. 
 
Efter ca. 14 dage stopper CO2 udviklingen 
(bliver meget lav), da cellerne efterhån-
den svækkes så meget af den ophobende 
ethanol (når ca. 1,5-2%), af mangel på 
energi og af pektinnedbrydning, at de 
mister kontrollen over membranerne, og 
cellerne begynder at dø. Dermed er det 
tid at presse druerne, så den egentlige 
alkoholiske gæring kan komme i gang. 

Billede 3: Har man ikke en CO2 flaske kan CO2 
udviklingen fra en gærende vin være en fornem 

og meget bæredygtig måde at skabe en CO2 
mættet atmosfære i tanken på. 
Foto: Erik Carstensen, Vinjafyn
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Mousserende “primeur" vin til nytår!
Høster man f.eks. den 10. oktober, kan KM 
være afsluttet omkring 20.-24. oktober, 
hvor klaserne presses, og den alkoholiske 
gæring fortsætter i normal tank til slut 
oktober - 1. november. Ifølge litteraturen 
er den alkoholiske gæring ofte afsluttet  
allerede efter 2-3 dage, når det sker efter 
KM. Malolaktisk gæring (hvis det er ønsket)  
kan så være afsluttet omkring midt no-
vember, og vinen kommes på keg og laver 
2. gæring til omkring 1. december, hvoref-
ter den placeres koldt i 3 uger (kuldesta-
bilisering og klaring), inden den filtreres 
og flaskes inden jul. Og så er den mousse-
rende vin klar på hylderne til nytår. 

Og ønsker man at lave vinen som en 
“primeur” bordvin, kan det selv sagt 
også sagtens nås, og man kan gå direkte 
til kuldestabilisering efter endt malolak-
tisk gæring og i eksemplet ovenfor have 
vinen på flaske i starten af december. 

Tak til Susanne og Erik Carstensen, der 
driver Vinjafyn ved Fåborg, for brug af 
fotos. Se også deres glimrende og meget 
informative hjemmeside: http://vinjafyn.
dk/Kulsyremaceration.html

Literatur: Artiklen er især baseret på afsnit om 
“carbonic maceration wines” i tekstbogen “Wine 
Science” med undertitlen “Principles and applica-
tions”. Skrevet af Ronald Jackson. 2020. 5th edition. 
Academic Press.
Som yderligere læsning om metoden kan anbefa-
les tidligere artikler i Vinpressen:
Broe, J. 2012. Kulsyremaceration – CO2 metoden. 
Vinpressen nr. 4, side 23-24.
Frees, N. 2016. Erfaringer med macération carbo-
nique (kulsyremaceration). Vinpressen nr. 4, side 
20-21.

en tank, hvor mange klaser har småska-
der og/eller tanken er stor, så mange 
klaser i bunden bliver trykket af vægten 
af de ovenliggende klaser, vil føre til mere 
udtrængende saft og mere ekstraktion af 
farve og tannin.

Ud fra disse karakteristika så har jeg 
tænkt mig at gennemføre nogle forsøg, 
hvor KM processen afsluttes med et 
helklase pres, og den vin som kommer 
ud af pressefraktionen (uden blend med 
det frie afløb) benyttes som basisvin til en 
mousserende rødvin. Jeg tænker at profi-
len, der i litteraturen beskrives for denne 
vin, passer perfekt til dette formål. Man 
får en rød vin, men man slipper for en 
masse af de tanniner, som gør fremstilling 
af røde mousserende vine vanskelige. 

Den alkoholiske gæring (efter KM) vil 
i øvrigt normalt blive gennemført ved 
omkring 18-20 °C. Så mere i stil med hvid 
og rosé end klassisk rødvin. Ønskes det 
at vinen går direkte videre i en malolak-
tisk gæring, skal man sørge for at holde 
temperaturen oppe omkring de 20 °C. 
Vælger man at gå videre som en mous-
serende vin, kan det måske være en in-
teressant model at gøre det i en Charmat 
opsætning f.eks. i 50 L kegs (jvf. artiklen 
om Charmat fremstilling, Vinpressen nr. 
4, 2021). Og så lave en filtrering og en 
flaskning. Da der foretages en filtrering i 
denne proces, kan vinen flaskes relativt 
kort tid efter at tankgæringen er afsluttet, 
og man vil kunne drikke vinen få måne-
der efter høst. 

kende arbejdes med hele klaser ved at 
foretage et helklase pres efter KM til en, 
hvor klaserne knuses og afstilkes men 
presses inden den videre gæring og ende-
lig en hvor der afsluttes med en klassisk 
massegæring. 

I klassisk vinfremstilling vil vi normalt 
anse den frit afløbne juice og vin som 
værende den med den højeste kvalitet, 
mens fraktioner opsamlet fra pressen vil 
have lavere kvalitet jo hårdere og længere 
der er presset. Ved KM anses den frit af-
løbne fraktion imidlertid som den lavere 
kvalitet. Den vil typisk resultere i en vid 
med et lavere alkohol niveau, være mere 
bitter og være mere grøn/vegetabilsk i 
aromaprofilen. 

Pressefraktionen vil være mere aromatisk, 
højere i sukker og dermed give en vin 
højere i alkohol, have bedre farve, og tan-
ninerne vil især ved helklase pres være 
blødere og mindre bitre. 

Om resultatet bliver en rosé eller en rød-
vin vil afhænge af sorten, men synes man 
at farven er for svag, kan man også vælge 
at tage en fraktion fra, som massegæres 
kortvarigt inden presning, for derved at 
have en mere farverig fraktion at blende 
ind i vinen. Ønsker man fra start, at det 
skal ende med en rosé, må man mini-
mere kontakten mellem klaser og saften i 
bunden, så farveekstraktionen minimeres. 
Desuden vil druernes kvalitet spille en 
rolle. Jo flere af klaserne, der er helt ube-
skadigede med perfekte druer, jo lysere 
og lettere en vin vil blive resultatet, mens 

Billede 4: Flydelågstank hvor der i bunden er lagt 
et par egetræsklodser, hvorpå en rist bygget af 
egetræslister er lagt. En elegant måde at skabe en 
adskillelse mellem gærende saft i bunden og de 
hele klaser. Foto: Erik Carstensen, Vinjafyn


