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CHAMPAGNE: Man-
ge snyder sig selv, 
når de gemmer den 
gode champagne til 
sidst. I stedet skal 
man gå ombord i 
de bedste bobler 
først, lyder rådet fra 
champagneentu-
siast Kira Milan fra 
Rungsted.

HØRSHOLM: Kransekagen 
er egentlig for sød til at passe 
til klassisk tør champagne, 
og mange gemmer de dyre-
ste bobler til et tidspunkt, 
hvor de alligevel ikke kan 
smage noget. 

I stedet for at gemme det 
bedste til sidst, bør man 
drikke de bedste bobler 
først. Er man samtidig be-
vidst om, hvad man drikker, 
kan champagnen hurtigt gå 
fra nytårsgimmick til nydel-
se. 

Det forklarer iværksæt-
teren Kira Milan fra Rung-
sted, der står bag Champag-
neUniverset.dk. 

- Danskerne kan jo godt 
lide champagne til nytår, 
hvor det helst skal være lidt 
ekstra fl ot, og der er mange, 
som drikker champagne, 
selvom de måske ikke ville 
gøre det resten af året. Folk 
drikker typisk champagne 
under dronningens nytårs-
tale klokken 18.00 og igen 
klokken tolv, når det nye år 
skydes i gang. Der er man-
ge, som gemmer den dyreste 
champagne til sidst, fordi 
det er tidspunktet, hvor man 
for alvor fejrer det nye år, 

men det er lidt en fejl, synes 
jeg. Derfor vil jeg gerne slå 
et slag for, at man drikker 
det bedste først, fortæller 
Kira Milan blandt andet, da 
Frederiksborg Amts Avis 
møder hende blandt cham-
pagnefl asker og skarpsleb-
ne sabler i Rungsted, hvor 
hun bor. 

- Jeg vil anbefale, at man 
tager den bedste champag-
ne, når man rigtig kan nyde 
den. Man kan selvfølgelig 
også drikke god champagne 
klokken tolv, men hvis man 
endelig skal vælge, så vil jeg 
klart anbefale, at man bru-
ger budgettet klokken 18.00, 
fortsætter hun med et smil.

For Kira Milan er cham-

pagne nemlig ikke en nyt-
årsgimmick. Det er en inte-
resse og forretning, som hun 
dyrker hele året rundt. Der-
for vil hun gerne lære dan-
skerne at blive endnu bedre 
til at nyde de gyldne dråber. 

Eksempelvis kan cham-
pagne sagtens drikkes til 
nytårsmenuen, og man skal 
være meget opmærksom på, 
hvad man serverer til kran-
sekagen. Er champagnen for 
tør, supplerer den ikke kran-
sekagen, og så ender man 
med at udsætte sin mund for 
ubehageligheder - hvis man 
da stadig kan smage noget. 

For at ruste dig, kære læ-
ser, så vel som muligt, har 
vi her bedt Kira Milan om 
at komme med sit bud på tre 
gode champagner, der pas-
ser til hver sin del af aftenen. 
Vi præsenterer naturligvis 
den bedste først, så et bud til 
maden, og afslutningsvist 
en sød champagne, der ikke 
ødelægger kransekagen.

Den bedste først
Den første champagne - og 
aftenens sværvægter - er en 
Champagne Ployes-Jacque-
mart, Vintage 2008, Blanc de 
Blancs- Extra Brut.

- Til dronningens nytårs-
tale har jeg valgt en Plo-
yes-Jacquemart, fortæller 
Kira Milan og fortsætter:

- Det  er en årgangs-cham-
pagne fra 2008, som var et 
rigtig godt år. Den er eks-
tra tør – altså ekstra brut – 
og den har lagret i seks år. 
Det betyder, at den er lidt 

mere rund i smagen, uden 
at den bliver for sød. Den 
passer rigtig godt til noget 
salt, det kan eksempelvis 
være kaviar eller saltstæn-
ger, som mange nyder til 
dronningens nytårstale. 
Ployes-Jacquemart-huset 
stammer fra den nordlige 
del af Champagne, og det er 
en kvinde, der står i spidsen 
for huset. Hun er nu tred-
je generation, og hun har 
selv løbet rundt på vingår-
den som barn. Hun kalder 
selv sine champagner for 
»Ekstra Quality«, og det 
kan man jo sagtens kalde 
sig selv, men der er nu no-
get om det. Jeg blev første 
gang opmærksom på hende 
på en Michelin-restaurant 
i Champagne, og hun bliver 
ofte udvalgt af specialister-
ne, forklarer Kira Milan. 
Ployes-Jacquemart, Vin-
tage 2008, Blanc de Blancs- 
Extra Brut koster omkring 
500 kroner fl asken. 

Champagne til maden
Til maden har Kira Milan 
udvalgt en Brice, Bouzy 
Grand Cru – Brut.

- Til maden vil jeg anbefale 
en Brice-champagne, som 
er en Grand Cru, hvilket 
betyder, at den er lavet på de 
bedste druer fra de bedste 
marker. Den her champag-
ne er lavet med 80 procent 
pinot noir, og det betyder, at 
den får noget krop. Samtidig 
er den lavet med 20 procent 
Chardonnay, og derfor er 
den stadig både frisk og mi-
neralsk, og den passer rigtig 
godt til en nytårsmenu, der 
eksempelvis består af fi sk, 
fortæller Kira Milan, inden 
hun fortsætter: 

- Bouzy Grand Cru har lag-
ret i fi re år, og det betyder, at 
den har fylde uden at blive 

sød. Brice er et hus, som lig-
ger i landsbyen Bouzy, og det 
var faktisk den første by, der 
fi k status af at være Grand 
Cru. Det betyder, at den er 
én af de 17 landsbyer i Cham-
pagne, der har fået tilnavnet 
Grand Cru, fordi byerne har 
nogle særligt fi ne marker 
og derfor også særligt fi ne 
druer. Brice er derfor også 
noget af det mest traditio-
nelle, man kan fi nde. Huset 
har været på banen i rigtig 
mange generationer, og selv-
om de har skiftet lokation 
fl ere gange, er de altid blevet 
i byen Bouzy tæt på deres 
druer, forklarer hun. 

En Champagne Brice, 
Bouzy Grand Cru – Brut ko-
ster omkring 275 kroner. 

Den søde til sidst
Som supplement til kranse-
kagen er det ifølge Kira Mi-
lan vigtigt, at man vælger en 
sød champagne. 

For at skåne dem, der ikke 
vil have det alt for sødt, har 
hun her valgt en middelvej, 
der gør sig godt til kranseka-
gen. 

- Til kransekagen er det 
vigtigt, at man vælger en 
champagne, som er til den 
søde side. Man behøver ikke 
at kamme helt over, hvis 
man ikke er til den helt søde 
champagne, men så kan 
man vælge en gylden mel-
lemvej, og det har jeg valgt at 
gøre her med Lansons Whi-
te Label – Dry Sec, forklarer 
Kira Milan og fortsætter:

- Lanson er et stort fransk 
hus, der laver meget lækker 
Chamapgne. De laver også 
bio-vin, og er i det hele taget 
meget miljøbevidste. De har 
været med siden starten, 
og deres stil er, at boblerne 
ikke bliver for hidsige. Det 
betyder, at man kan få en 
Lansons-champagne og un-
dre sig over, hvor boblerne 
egentlig bliver af, men de er 
der. De ligger fi nt og gemmer 
sig, og oplevelsen er mere af-
dæmpet. Derfor passer den 
også perfekt til kranseka-
gen, der selv er lidt tung og 
sød, forklarer Kira Milan. 

En Lanson White Label – 
Dry Sec koster omkring 400 
kroner. 

soelberg

Champagneekspert: 
Gem det bedste til først

Kransekagen er egentlig for sød 
til at passe til klassisk tør cham-
pagne, og mange gemmer de 
dyreste bobler til et tidspunkt, 
hvor de alligevel ikke kan smage 
noget. I stedet for at gemme det 
bedste til sidst, bør man drikke 
de bedste bobler først. Er man 
samtidig bevidst om, hvad 
man drikker, kan champagnen 
hurtigt gå fra nytårsgimmick til 
nydelse, lyder det fra Rungsteds 
egen champagneekspert. 
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Mange snyder sig selv, når de 
gemmer den dyre champagne 
til sidst. I stedet skal man gå 
ombord i de bedste bobler først, 
lyder rådet fra champagneentu-
siast Kira Milan fra Rungsted.




