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Hvis man kigger på et tilfældigt udvalg af markedsførings-
materiale og internetsider fra producenter i Valpolicella vil 
man hurtigt kunne konstatere, at et enkelt forhold står 
meget centralt: ’l’appassimento. Tørringen af druerne til 
Amarone- og Reciotoproduktionen er ikke bare en relativt 
unik proces med stor indflydelse på vinenes stil. De små, 
indskrumpede rosinlignende druer er hvad enten de ligger 
på bambusmåtter eller i bakker af træ eller plastik også en 
både fotogen og letgenkendelig detalje. Utallige er de 
gange gennem årene hvor jeg har oplevet vininteresserede 
mennesker, der ikke har haft helt styr på hvor Amarone 
fremstilles og på hvilke druesorter, men som altid har været 
klar over, at det er en vin fremstillet på mosten fra tørrede 
druer.

Ud med tørring, ind med terroir
Nu er billedet dog muligvis ved at ændre sig. I hvert fald 
er det tydeligt, at når man i disse år besøger Valpolicella 

Tørringen af druerne til Amarone har hidtil været producenternes vigtigste markedsføringsmiddel.

aMarone 
– terroIr eller teknIk
Af Thomas Ilkjær

ligger fokus hos mange et andet sted end i vingårdenes 
tørrerum. Der tales om jordbund, eksponering, mineraler, 
pH, meso- og mikroklima, dræning…Jo, der er ingen tvivl, 
Valpolicella er blevet ramt af terroirdiskussionen. Det 
måtte jo komme, kan man sige. Hvis man i dag gerne vil 
være en stor, verdensberømt og fremfor alt anerkendt vin i 
de fine saloner – og det vil Amarone della Valpolicella 
gerne – er der ingen tvivl om, at vinen i højere grad end sin 
fremstillingsmetode skal være et resultat af stedet hvor 
druerne vokser. Det er meget finere at være en terroirvin 
end en kældervin. Det mest tydelige eksempel er måske 
Champagne, den mest metodefokuserede vin af alle, hvor 
de seneste års eksplosive fremkomst af og succes for små 
récoltant-manipulant huse, givetvis har at gøre med, at 
disse i langt højere grad end le grandes marques fortæller 
historien om, hvor druerne og vinen kommer fra.

Det virker nu som om, at man også i Valpolicella har 
indset, at den poetiske og traditionsrige historie om l’ap- ➝
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passimento og de fine billeder fra tørrerummene ikke 
længere er nok til at overbevise forbrugere og måske især 
vinjournalister om Amarones fortræffeligheder. Derfor skal 
fokus nu for alvor rykkes ud i markerne. Dette afstedkom-
mer (mindst) to væsentlige spørgsmål: er det rigtigt, at 
Amarone er en terroirvin? Og er det i givet fald rigtigt 
tænkt, at gøre dette til hovedingrediensen i markedsførin-
gen? Her skal det især handle om det første, og så vil jeg 
overlade det til reklamebureauer, markedsanalytikere og 
producenterne selv at vurdere det sidste. Dog er det for mig 
ret tydeligt, at den enorme succes som Amarone har ople-
vet gennem de sidste ti år på de amerikanske og nordeuro-
pæiske markeder primært er sket blandt et segment af 
forbrugere, for hvem terroir ikke er alfa og omega. Ama-
rone er på relativt kort tid gået fra at være et helt unikt og 
meget lidt kendt produkt til at være en massefremstillet, 
folkelig vin, og det image vil en del producenter gerne 
forsøge at ændre lidt ved.

Amarone Espressioni
Til disse hører Daniel Accordini, ønolog og administre-
rende direktør hos en af Valpolicellas største vinhuse Can-
tina Sociale di Negrar. Han har iværksat et nyt projekt 
kaldet Amarone Espressioni med det formål, at demon-
strere forskellige områders betydning for vinenes stil og 
udtryk. Resultatet er fem forskellige Amaroner fra relativt 
højt beliggende vinmarker i de fem kommuner, som ligger 
jord til Valpolicella Classico: Sant’Ambrogio, Fumane, San 

Pietro in Cariano, Marano og Negrar. For at eliminere de 
fleste andre variabler og lade forskellene på voksestederne 
få størst mulig indflydelse er alle vinene fremstillet med 70 
% Corvina Veronese, 15 % Corvinone og 15 % Rondi-
nella. Alle markerne, på nær en enkelt hvor der er en 
smule vertikal opbinding, er beplantet med pergolaop-
bundne vinstokke, druerne er tørret efter samme metode 
og vinene er vinificerede og lagrede på samme måde.

Siddende med de fem vine – alle fra årgang 2005 – 
foran sig er det tydeligt, at de på samme tid er relativt ens 
men bestemt også forskellige. Det er som man kunne 
forvente sig. Den samme generelle fremstillingsmetode har 
resulteret i vine, der stilmæssigt følger samme overordnede 
spor. Og de forskelle i fx alkohol (mellem 16 og 17%), 
restsukker (mellem 6,60-12 g/l), total syre (5,5-6,7 g/l) og 
tørekstrakt (32,1-36 g/l) som (måske) kan henføres til vi-
nenes forskellige oprindelse viser sig i nuanceforskelle, når 
vinene smages direkte op imod hinanden. Cantina di 
Negrar har selv navngivet vinene med et beskrivende ”kæ-
lenavn” som fx L’Austero (den strenge) eller Il Complesso 
(den komplekse) for at understrege deres forskellige karak-
ter. Jeg er måske ikke lige enig i alle disse karakteristika, 
men som sagt er vinene forskellige. Eksempelvis er Castel-
rotto fra San Pietro in Cariano mere imødekommende og 
animalsk i tonen, Villa fra Negrar er sortere med markant 
lakridspræg og Monte fra Sant’Ambrogio er kraftfuld, 
intens og decideret sødmefuld. Lad os antage, at disse 
forskelle altså skyldes forskellene i de betingelser druerne 

➝

Marano con un’acidità più sostenuta, si caratterizza non solo per il richiamo 
a note di marasca ma soprattutto per la finezza di sfumature balsamiche e 
d’erbe mediterranee e per un vibrante profilo gustativo di incisiva sapidità. 

Vini che migliorano con l’affinamento.
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har vokset under på de pågældende marker. Det vil i så fald 
demonstrere, at de enkelte voksesteder har indflydelse på 
vinene. Men er det det samme som terroir?

En marks fingeraftryk
Det mener jeg ikke. For mig at se må terroirbegrebet in-
debære noget mere end blot at to vine fra forskellige mar-
ker lavet på samme måde og på samme druesorter er for-
skellige. En mark eller et område besidder i min verden 
terroir og dermed potentiale til at frembringe terroirpræ-
gede vine når summen af druernes vækstbetingelser inde-
bærer et så tilpas karakteristisk ”fingeraftryk” på vinene at 
dette kan genkendes på tværs af producenter, fremstillings-
metoder, årgange og måske endda druesorter. Terroir de-
monstreres derfor ikke bedst med vine lavet på samme måde 
fra forskellige steder, men med vine lavet på forskellige 
måde fra samme sted. Overført på de fem Amaroner i 
Espressioni-serien vil det sige, at det havde været noget 
mere interessant, hvis man i stedet havde lavet fem forskel-
lige vine fra én af de udvalgte marker. Fem vine med va-
riationer i druesorter, tørringsmetode og – længde, vinifi-
kation og lagring. Hvis disse vine demonstrerede 
markante lighedspunkter som i overbevisende grad ad-
skilte dem fra andre vine, kunne man begynde at hævde, 
at Amarone potentielt er en vin med terroirpræg.

Denne problematik tror jeg sådan set, at Acordini og 
Cantina Negrar er klar over, og formålet med det lang-
strakte projekt er da også i første omgang blot, at sætte mere 
fokus på druernes geografiske oprindelse som en hidtil 

overset men væsentlig faktor i processen, der leder til den 
endelige Amarones stil og karakteristika. Jeg erkender min 
skepsis, men lyttede dog med interesse da Accordini på 
Anteprima dell’Amarone i Verona i januar (den årlige 
præsentation for verdenspressen af den nye årgang) præ-
senterede et andet projekt, hvor en kommission bestående 
af 15 lokale ønologer havde foretaget en sensorisk analyse 
af 45 vine og fadprøver fra syv forskellige områder i Valpo-
licella. En øvelse hvis formål det var  at se, om man kunne 
konstatere sensoriske forskelle i vinene og dermed udlede 
nogle særlige karakteristika for de enkelte områder. Dette 
ligger sig altså nærmere op ad min opfattelse af en interes-
sant terroirundersøgelse.

Resultatet blev præsenteret ved hjælp af de forholdsvis 
overskuelige ”edderkoppespind” hvor vinenes bedømte 
niveau af fx tanniner, modenhedsgrad og en lang række 
sensoriske begreber (krydret, vegetal, frisk frugt, floral mv.) 
bliver plottet ind og danner en sammenhængende sensorisk 
profil (se figur). De syv områder viste sig overordnet set at 
følge samme mønster, men udviste også individuelle for-
skelle. Hvor store de så i virkeligheden var, kan diskuteres. 
Der blev ikke talt om statistisk signifikans og mere avan-
cerede sammenligninger, og det havde nok været på sin 
plads, for bedømmelsesgrundlaget forekommer mig noget 
spinkelt. Valpantenadalens sensoriske profil baserede sig 
således blot på tre vine, og fra hele Sant’Ambrogio og San 
Pietro in Cariano, der var slået samme til ét område, deltog 
8 vine. Igen skal det retfærdigvis med, at Accordini ikke på 
nogen måde var spor bombastisk og skråsikker i sin udlæg-

Fra det rigtige sted ser man tydeligt de nord-syd løbende højderygge, som skaber de forskellige dale i Valpolicella Classico.

➝
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ning af kommissionens arbejde, og jeg vælger da også først 
og fremmest at betragte projektet som endnu et bevis på 
det markante arbejde, der i disse år lægges på at gøre ter-
roirbegrebet til det nye omdrejningspunkt.

Dale er ikke brugbare afgrænsninger
Et af problemer man står overfor er, at de mange nordsyd-
gående dalbunde som udgør Valpolicellaområdets mest 
markante topografiske islæt, efter min mening får lov at 
spille for stor rolle. Dalene har historisk været en vigtig del 
af områdets identitet og det er de stadig. Hver har sin 
profil og sin claim to fame, og flere af dem korresponderer 
desuden også med en af de 19 kommuner, der helt eller 
delvist udgør Valpolicella. Det falder derfor også naturligt, 
at lade de påståede terroirafgrænsninger følge disse veletab-
lerede enheder som de fleste lokale kender og kan forholde 

sig til, men spørgsmålet er, om det giver mening i den 
virkelige verden, det vil sige i vinen i glasset. Der er histo-
riske vidnesbyrd om, at ikke mindst de forskellige dale i 
det, der i dag er Classico-zonen, var kendte for deres sær-
lige vinøse profil og stil. To forhold er dog vigtige at tage 
med i betragtning i denne sammenhæng. Dels at de vine, 
der dannede grundlag for disse betragtninger kun i meget 
begrænset omfang var passitovine på tørrede druer, idet 
Amarone ikke eksisterede som kommercielt produkt og 
den søde Recioto kun yderst begrænset. Dels at de øvrige 
ikke-vinmæssige forskelle på dalene sikkert har gjort det 
ekstra oplagt at accentuere forskellene mellem vinene for 
at understrege dalenes egenidentitet.

Teoretisk forekommer det mig langt fra indlysende, at 
så store enheder som disse dale/kommuner skulle have en 
tilstrækkelig præcis og markant vinmæssig profil til at 

I de sidste år er det jordbund og mineraler som flere og flere taler om i Valpolicella.
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• Domaine de la Cibellyne

• Domaine des Cavarodes

• Domaine Philippe Bornard

• Domaine Les Dolomies

• Domaine Peggy et Jean Pascal Buronfosse

• Domaine de l’Octavin

• Domaine Gerard Villet

• Les Chais du Vieux Bourg v/Ludwig Bindernagel
 

Krone Vin har Danmarks største og bredeste 
udvalg af vine fra juradistriktet. Udvalget 
tæller i dag 8 forskellige vinhuse:

Kig forbi butikken på Østerbrogade 56 D. 2100 København Ø, eller vores hjemmeside www.KroneVin.dk

udgøre brugbare terroirenheder. Alle er nemlig også enige 
om, at der er markante forskelle på det sydlige fladland ned 
mod Verona og de successivt højere beliggende marker mod 
nord. At fx marker i fladlandet omkring Arbizzano og 
højtbeliggende marker omkring Torbe skulle have afgø-
rende fællestræk blot fordi de ligger i Negrar finder jeg 
lidet overbevisende. I praksis finder jeg heller ikke, at de 
eksisterende enheder i form af dalene/kommunerne udgør 
et tilfredsstillende terroirfundament. I forbindelse med 
researchen til min bog ”Amarone - og vinene fra Valpoli-
cella” smagte jeg mig på relativt koncentreret vis gennem 
mere end 650 forskellige flasker Amarone. Nu var det 
primært de enkelte vinhuses stil der var min interesse, og 
mine evner som smager kan naturligvis også være en be-
grænsende faktor, men jeg må konkludere, at der ikke 
udkrystalliserede sig nogle bare relativt tydelige ligheder 
mellem det være sig dale eller mindre markenheder.

Hvorfor udviskes terroirpræget?
Hvad er forklaringen, hvis det faktisk forholder sig således? 
Sikkert flere, men det er for mig at se uomgængeligt, at 
selve tørringsprocessen og de ret markante ændringer i 
druernes biokemiske struktur den medfører, repræsenterer 
en meget stærk modvægt til eventuelle karakteristika, der 
hidrører fra nærgeografien. Man kan naturligvis hævde, at 
koncentrationen af druemosten blot forstærker og tydelig-
gør druernes terroirpræg, men med den endnu ret begræn-
sede viden man faktisk har om tørringens indflydelse vil 
det i bedste fald være et gæt. Min oplevelse er, at den 

snarere udvisker end forstærker. En anden forklaring skal 
eventuelt søges hos druesorterne. Da hele terroirdiskussio-
nen på et mere overordnet og forskningbaseret plan er 
relativt ny har der hidtil kun være begrænset fokus på 
Corvinas, Corvinones og Rondinellas evner til at afspejle 
terroir, men det er ret oplagt, at der her kan findes visse 
begrænsninger. Der er trods alt langt imellem store terroir-
transporterende druesorter som Pinot Noir, Riesling og 
Nebbiolo, og desuden kan det nok heller ikke afvises, at 
traditionen med en blanding af tre eller flere sorter også 
kan have en vis negativ effekt på et tydeligt terroirpræg.

I praksis må jeg konkludere, at Amarone for mig ikke 
er en vin, der i særlig væsentlig grad afspejler druernes 
voksested og de(n) givne mark(er)s særlige karakter. Jeg har 
derfor også i bogen valgt at fokusere på de forskellige stil-
arter jeg mener at kunne udlæse, stilarter der går på tværs 
af geografi og som jeg synes udgør en mere brugbar ind-
deling af de mange vine. Dermed ikke sagt, at der ikke 
findes et hidtil uopdaget eller måske snarere ikke- anvendt 
potentiale for terroirvin i Valpolicella. Jeg vil med interesse 
følge diskussionen og undersøgelserne som givetvis vil 
fortsætte længe endnu, og også være den første til at ind-
rømme at jeg tager fejl, hvis tingenes tilstand, det vil sige 
vinene, ændrer sig. Et andet scenarie er selvfølgelig, at man 
om nogle år atter forlader mantraet è la terra che fa il vino 
(det er jorden der skaber vinen), og når vi så om 10-15 år 
er blevet trætte af al terroirsnak vil vi sætte stor pris på et 
glas Amarone i bevidstheden om, at det er en vin, der først 
og fremmest er defineret ved sin fremstillingsmetode.

I de sidste år er det jordbund og mineraler som flere og flere taler om i Valpolicella.


