
Ultimo Passo – Primitivo

Fakta

Pris: 49 kr. 

»Den duft er lidt af et 

rengøringsrum med 

sure gamle koste og 

kemikalier. Den sma-

ger skidt, rigtig skidt 

og er bare virkelig 

dårligt sat sammen. 

Den har en skrigende 

forkert syre.«

The Golden Zin – Zinfandel

Netto

Pris: 55 kr.

»Den er fl ot i udtrykket 

og ser frisk ud. Klart 

frugtdomineret i næsen 

og den smager rigtig 

godt. Det her bliver 

der solgt rigtig meget 

af i Danmark. Det er en 

pleaser. En glad bælle-

vin vil jeg kalde den.«

  

* ***** **** ** ***** *

 Tip: »Hold den lidt på den 

kølige side. Hæld den op i 

en stor kande eller karaf-

fel i et par timer, sæt den i 

køleskabet og tag den ud 

en times tid før middagen.«

DET BEDSTE AF DET BILL
Araldica ‘Croya’ – Barbera d’Asti 

Rema 1000

Pris: 45 kr.

Den duft er af eft erår. 

Den har lidt svampe, lidt 

tobak og noget røg. Den 

smager sindssygt læk-

kert! Hvis det her koster 

50 kr., vil jeg gerne anbe-

fale alle til at købe det her 

i kassevis.

  

DET BEDSTE AF DET BILLIGE
Jon Wiche | jonw@bt.dk

I denne uges afsnit af ’Det Bed-

ste Af Det Billige’ introducerer vi 

nu vineksperten Mikkel Nielsen, 

der skal blindsmage billige 

eft erårs rødvine. 

Mikkel Nielsen er søn og barnebarn 
af vinhandlere og driver i dag Insta-
gram-siden @Ugensvin, hvor han 
hver uge fi nder et bud på ’en vin der 
smager af mere end den koster’. 

Til daglig arbejder Mikkel med 
vin indkøb og forretningsudvikling 
hos Timm Vladimirs Køkken. 

»De elitære rynker på næsen, men 
der er sindssygt mange gode vine i 
de danske supermarkeder.«

Mikkel drev tidligere en vinblog, 
og han oplevede hurtigt en stor ef-
terspørgsel på hans vin-anbefalin-
ger.

»Det gik op for mig, at det som jeg 
syntes var godt, var der også mange 
andre, der kunne lide,« forklarer 
han.

Det blev startskuddet til Ugen-
sVin. 

»Hovedparten af vin i dag er lavet 
til at blive drukket inden for de før-
ste fem år.«

Ifølge Mikkel er det et ’no go’ bare 

at gå eft er etiketten, når du handler 
vin.

»Spørg om hjælp i supermarke-
det. Og vær ærlig om, hvad du vil 
give for en vin. Mange vil ikke spør-
ge om hjælp, fordi de er bange for, at 
de får anbefalet noget, der er alt for 
dyrt.«

 

Vineksperten Mikkel Nielsen 
blindsmager eft erårets rødvine for B.T.

Det bedste af det billige

I ’Det Bedste Af Det Billige’ 

blindsmager B.T.s ekspert en 

række billige produkter for 

at fi nde – det bedste af det 

billige.

Blandt de billige er der altid 

en dyr. 

På bt.dk kan du se, om vores 

ekspert kan smage sig frem 

til den dyre mærkevare, og 

om et billigt produkt kan 

være lige så godt til en brøk-

del af prisen. 

• BTs vin-tester Mikkel Nielsen, blind-

smager billig vin for at finde - det 

bedste af det billige.  JON WICHE/RITZAU 

SCANPIX

’Der er masser 
af gode vine’
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F DET BILLIGE
Les Pierres Brisées 
– Côtes Du Rhône 

Netto

Pris: 45 kr. 

»Lys vin som duft er 

dejligt af tørrede 

blomster og lyse 

bær. Den smager 

også rigtig dejligt 

med en god ba-

lance og god syre. 

Det kunne godt 

være fransk, må-

ske en lille Cotes 

du rhone.

**** ** ** ****

 Den dyre

Cesari – Amarone della valpolicella

Meny

Pris: 600 kr. 

»Flot farve og duft er meget intenst. 

I forhold til smagen er der godt nok 

smæk på skillingen, den er sådan lidt 

portvinsagtig. Det er dog ikke en vin 

i balance, og den duft er oxidativt og 

jordet. Jeg tror ikke, at særligt mange 

vil kunne lide denne her.«

RØDVINSTESTEN

Mikkel Nielsen

Udover at være opvokset 

med vin har Mikkel også 

arbejdet i forskellige vin-

handlere og stået i Bilkas 

vinafdeling under sin stu-

dietid. Eft erfølgende drev 

han vinbloggen ’WineW-

hyNot’, før han kastede 

sig over at anbefale gode 

vin-køb på instagram. 

UBARMHJERTIGT

10 personer er dræbt under 

voldsomt regnvejr i Japan, og 

yderligere fi re personer er 

meldt savnet.

Det skrev det japanske medie 
NHK i går morges dansk tid, ifølge 
nyhedsbureauet Reuters.

Regnvejret har forårsaget over-
svømmelser og jordskred i det øst-
lige og nordøstlige Japan. 

Det sker, blot to uger eft er at de 
samme områder blev hærget af 
den kraft fulde tyfon Hagibis. Sær-
ligt områderne Chiba og Fukushi-
ma er blevet ramt af store jord-
skred. 

I fl ere områder er der faldet en 
hel måneds regn på et halvt døgn. 
Byen Ushiku i Chiba fi k på 12 ti-
mer intet mindre end 283 millime-
ter regn.

Der er blevet udsendt anbefa-
linger og ordre om evakuering i 
en del af det nordøstlige Japan. 
Floder er løbet over deres breder, 
og veje og togskinner er over-

svømmet. Det skriver nyhedsbu-
reauet dpa.

Den voldsomme regn besvær-
liggør redningsarbejdet. Der er 
taget helikoptere i brug for at søge 
eft er overlevende i de oversvøm-
mede områder.

Myndighederne advarer om, at 
der fortsat er risiko for fl ere vold-
somme jordskred og oversvøm-
melser, skriver Reuters.

Det gælder særligt i de områder, 
hvor skaderne fra tyfonen endnu 
ikke er blevet repareret. 

Hagibis kostede mindst 88 per-
soner livet, mens fl ere end 300 
andre blev såret. Derudover er syv 
personer fortsat meldt savnet eft er 
tyfonen, skriver NHK.

Tyfonen betød desuden også, at 
et træningsløb ved Japans Formel 
1-grandprix blev afl yst. Ligeledes 
blev to rugby-VM-kampe afl yst på 
grund af det voldsomme vejr.

Hagibis ramte Japan, blot en 
måned eft er at en anden kraft ig ty-
fon ramte landet. Genopbygnings-
arbejdet eft er den var endnu ikke 
færdigt, da Hagibis ramte.  /ritzau/

Voldsom regn 
rammer Japan 
eft er ty fon

PROTESTER

En domstol i Hongkong har ind-

ført et forbud mod at dele en 

lang række personlige oplys-

ninger om politibetjente. 

I den forbindelse forbydes det også 
at off entliggøre billeder af betjente.

Det sker i et forsøg på at forhin-
dre såkaldt ’doxing’ mod politibe-
tjente. Det vil sige at søge eft er og 
off entliggøre personlige oplysnin-
ger om en person.

Forbuddet er blevet indført nat-
ten til i går dansk tid.

Det er blevet kritiseret for at øge be-
skyttelsen af identiteten på de betjen-
te, der har været involveret i de til ti-
der meget voldsomme sammenstød 
med demonstranter i Hongkong.

Hongkong har været præget af 
voldsomme demonstrationer i 
knap fem måneder. Politistyrken 
har oplyst, at der er blevet off ent-
liggjort personlige detaljer om 
fl ere betjente online. Ligeledes er 
der meldinger om, at betjentes fa-
miliemedlemmer er blevet chika-
neret.

Derfor har politiets advokater 
fredag anmodet om et forbud mod 
off entliggørelse af sådanne oplys-
ninger. 

Det gælder navne, adresser, fød-
selsdage og personnumre. Der-
udover også informationer om 
betjentes profi ler på Facebook og 
Instagram samt billeder af betjen-
te eller deres familier.

I første omgang er forbuddet 
blevet indført i 14 dage. Hereft er 
ventes en mere permanent afgø-
relse.

Domstolen har også indført for-
bud mod at »intimidere, forulem-
pe, chikanere, true, overrende eller 
forstyrre« betjente eller deres fa-
miliemedlemmer.

Demonstrationerne i Hongkong 
startede som en protest mod et 
kontroversielt lovforslag. Forslaget 
ville gøre det muligt at udlevere 
borgere fra Hongkong til retsfor-
følgelse i Kina. Det er sidenhen ble-
vet droppet.

Protesterne er dog fortsat som 
en mere generel kritik af Hong-
kongs regering og regeringsleder 
Carrie Lam.  /ritzau/AFP

Forbyder deling af fotos

•  KIM KYUNG-HOON/REUTERS/ARKIV
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