
Uden alkohol er vin ikke vin, men druemost eller saft, og 
derfor er den en uundgåelig del af vinoplevelsen. Men hvordan 

påvirker alkoholen vinens smag? Og er den en god indikator for 
kvalitet? Vinskolen ser denne gang nærmere på procenterne
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VINSKOLEN
ALKOHOL I VIN?

HVAD BETYDER

Er der sammen-
hæng mellem al-
kohol og kvalitet?

Man kan ikke slutte noget om en vins kva-
litet på baggrund af dens alkoholindhold. 
Der findes fremragende vine med 7,5 vol. 
% og ditto med 20 vol. %. Som altid handler 
det om balance, der generelt vil være en 
af de vigtigste parametre for oplevelsen 
af vinens kvalitet. Hvis alkoholen uanset 
det absolutte niveau ikke fremstår inte-
greret, vil vinen let forekomme ude af ba-
lance og mindre god. Da sukkerniveauet i 
druerne ved høsten fortæller noget om 
modningsgraden, vil den endelige alkohol 
i en tør vin også være direkte relateret 
hertil. Umodne druer vil ud over lavt suk-
kerindhold også have en markeret syre, 
ikkeudviklede aromaer og bitre tanniner. 
På papiret vil alkoholfattige vine dermed 
være af mindre god kvalitet, og derfor 
rummer de europæiske vinlove som regel 
også et minimumskrav til alkoholindhol-
det. I dag er dette dog sjældent relevant 
mere, da et varmere klima og bedre viden 
om markarbejdet i langt de fleste tilfælde 
sikrer en tilfredsstillende druekvalitet.

Hvad betyder  
alkoholen for  
vinens smag?

Alkohol har stor indflydelse på vinens 
duft og smag. Alkohol smager let sødligt, 
og alkoholrige vine vil ofte fremstå mere 
fyldige, idet alkohol øger vinens viskosi-
tet. Når alkoholmængden bliver tilstræk-
kelig høj, vil dens brændende, varmende 
effekt, som vi kender så godt fra spiritus, 
eventuelt også mærkes i mundhulen. Al-
koholen reagerer desuden med vinens 
syrer og skaber en gruppe af stoffer 
kendt som estere, der giver vinen en stor 
del af dens frugtige komponenter. Blandt 
andet derfor dufter frisk druemost og 
færdig vin markant forskelligt. Det para-
doksale er, at de selvsamme frugtige  
toner i en vin vil blive undertrykt, hvis al-
koholniveauet bliver for højt, og alkoholen 
dermed dominerer og får vinen til at 
fremstå sprittet. Forsøg har desuden vist, 
at alkohol kan øge oplevelsen af bitter-
hed i vin, men dæmpe syrlige komponen-
ter og tanninens udtørrende effekt.

Hvordan laves  
alkoholsvag  
vin?

En af teknikkerne benytter sig af princippet 
om omvendt osmose, hvor blandt andet 
vand og alkohol trækkes ud af vinen, hvor-
på vandet og den mængde alkohol, der øn-
skes, kan tilsættes igen. En anden teknik 
slynger vinen meget hurtigt rundt i vaku-
um, og derved udskilles alkoholen. Der for-
skes også i at udvikle gærstammer, der 
skal bruge mere sukker til at lave alkohol. 
Nogle af teknikkerne anvendes også til så-
kaldt alkoholfri vin, der er et forbudt begreb 
i mange lande. Det er dog tilladt i Danmark, 
hvor den anbefalede grænse for brug af 
betegnelsen er 0,5 vol. %.

Hvilke vintyper 
har typisk højt  
alkoholniveau?

Generelt er det vine fra varme og solrige 
områder (og årgange), hvor sukkerni-
veauet i druerne naturligt bliver højere. 
Der er også druesorter, som i højere grad 
end andre opnår høje sukkerkoncentrati-
oner.Grenache noir og zinfandel (= primi-
tivo) er eksempler på dette. Sen høst eller 
tørring af druer vil også øge sukkerkon-
centrationen, og i de tilfælde, hvor vinen 
ikke ender som sød vin som f.eks. i en tør 
Vendange Tardive/Vendemmia Tardiva el-
ler en Amarone della Valpolicella, vil alko-
holniveauet naturligt øges i sammenlig-
ning med vine, hvor druerne ikke er blevet 
særligt behandlet.

Der er en del regler knyttet til netop alkohol 
og vin. Blandt andet er det den eneste kom-
ponent i vinen, der skal deklareres på eti-
ketten. I EU er der en tolerancetærskel på 
+/- 0,5 vol. %, men den er højere andre ste-
der. Afgiftsniveauet er også alkoholrelateret. 
For en flaske Amarone på 16 vol. % er 11,66 

kr. af prisen alkoholafgift. I europæisk vin-
lovgivning er alkoholniveauet som nævnt 
også en væsentlig del af de regler, der skal 
følges for at gøre brug af de beskyttede 
vinnavne. Og så er der naturligvis alders-
grænserne for køb. I butikker 16 år for vin op 
til 16,5% og på restaurant 18 år for al vin.

Hvor kommer 
alkoholen  
fra?

En vins alkoholindhold er 
i første omgang direkte 
relateret til den mængde 
sukker, der har været i 
druemosten. En af de vig-
tigste effekter af gærin-
gen er jo gærcellernes 
omdannelse af sukker til 
alkohol, og i en tør vin vil 
gæren fortsætte denne 
proces, indtil der ikke er 
mere sukker at spise. 
Normalt skal der 17-19 g 
sukker pr. liter druemost 
til at skabe 1 vol. % alko-
hol, og derfor ved vinma-
geren allerede ved høst-
tidspunktet, hvor megen 
alkohol den færdige vin 
omtrent vil have. Jo høje-
re sukkermængde, desto 
højere potentiel alkohol-
mængde. I visse områder 

og/eller i visse årgange er 
der ikke nok sukker til det 
krævede eller ønskede 
alkoholniveau, og så kan 
det eventuelt være tilladt 
at tilsætte ekstra sukker 
inden gæringen, en pro-
ces, der kaldes chaptali-
sering.
I den særlige kategori af 
vine, der betegnes hedvi-
ne, er en stor del af alko-
holen ikke et resultat af 
gæring af druemosten, 
men direkte tilsat i form 
af destilleret vin (vin-
sprit). Det efterlader en 
forstærket, eventuelt 
sød, vin med mellem 15 
og 22 vol. %.

A lkohol er en essentiel del 
af vin. Der kan imidlertid 
være stor forskel på, hvor 

meget alkohol vin indeholder. Mi-
nimumsgrænsen er principielt 4,5 
vol. % og maksimumsgrænsen 22 
vol. %, og desuden er der mange 
faktorer, der påvirker, hvorledes  
alkoholen fornemmes. Eller rettere 
ethanolen, for det er den alkohol, 
der totalt dominerer i vin, og den, 
vi typisk refererer til, når vi blot si-
ger alkohol. For en typisk rødvin er 
det gennemsnitlige alkoholniveau  
steget ganske betragteligt gennem 
de sidste årtier. F.eks. viste et  
studie i Australien, at alkoholind-
holdet i australsk rødvin var gået 
fra 12,4 vol. % i 1984 til 14,2 vol. % i 
2004. Det er dels et naturligt resul-
tat af varmere forhold i mange  
vinområder, dels en følge af en be-
vidst praksis i vinmark og -kælder, 
som formentlig ofte har at gøre 
med et ønske om at følge  
(formodede) markedtrends.  A

•  Prøv at sammenligne vine af 
samme type, men med forskel-
ligt alkoholniveau, og prøv, om 
du kan registrere forskellen  
også uden at se etiketten.

 
•  Hold styr på genstandene. Den 

enkle måde at udregne antallet 
af genstande i en flaske vin 
med 0,75 cl er at dividere  
alkoholindholdet med 2. Så 14 
vol. % er lig med 7 genstande.

 
•  Læg mærke til alkoholniveauet 

og bemærk, om der er visse 
mønstre, hvad angår druesort, 
geografi og fremstillings- 
metode.

Hvordan  
er  
reglerne?

DO:

•  Vær ikke for optaget af 
alkoholens fedmeeffekt. 
Sammenhængen er usikker og 
afhængig af mange andre 
faktorer.

 
•  Lad ikke alene etikettens 

oplysning om alkoholniveauet 
styre vinvalget. Mange faktorer 
påvirker oplevelsen af 
alkoholen, og et procenttal er 
alene en dårlig indikator af stil 
og kvalitet.

 
•  Stol ikke blindt på etikettens an-

givelse af alkoholniveauet uden 
for Europa. Her kan angivelsen 
variere mere med hensyn til det 
præcise alkoholniveau.

DON’T:
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