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Den 19. april 2018 fik Danmarks sit første Kvalitetsvinområde,
som også er EU’s nordligste. Dette er også kaldet en
Appellation og vinområdet hedder DONS (BOB). Det ligestiller
os med andre kvalitetsvinområder så som Bourgogne,
Bordeaux og Champagne. BOB står for Beskyttet Oprindelses
Betegnelse og er det danske svar på henholdsvis det franske
AOC og det italienske DOC og DOCG.

DONS (BOB) Cuvée 75 cl. 12% vol.
Druesorter – Orion & Solaris. Fremstillet ved flaskegæring
i min. 9 mdr. (Méthode traditionelle) Brut
Robert Parker 2019: 90 point:
An outstanding wine of exceptional complexity and character
5 af 5 stjerner: Vinavisen 2016

Vinområdet DONS er et 500 Ha stort område af en smeltevandsdal i det
indre Kolding Fjord ved den lille landsby Dons. Her ligger Skærsøgaard lige
i midten og er pt. den eneste vingård i området, men flere er på vej.
DONS appellationen gælder udelukkende på mousserende
vine produceret og dyrket indenfor de 500 Ha. Yderligere skal
produktforskriften følges. Dette kræver bl.a. at man følger Métode
Traditionelle (tidligere benævnt Champagne-metoden) og yderligere bliver
vinen godkendt analytisk og sensorisk af et kvalificeret smagspanel.

DONS er Danmarks svar på Champagne
De nordlige breddegrader, præget af de lange lyse nætter, giver den
mousserende vin en dejlig naturlig sprød syrlighed, som gør vinene fra
kvalitetsvinområdet DONS unikke.
De mousserende vine fra Skærsøgaard er tildelt over 100 medaljer fra
nationale og internationale konkurrencer

International Guldmedalje – Cuvée 2019

DONS (BOB) Rosé 75 cl. 12% vol.
Druesorter – Rondo. Fremstillet ved flaskegæring i min. 9 mdr.
(Méthode traditionelle) Brut
Guldmedalje – årets bedste vin,
Danish International Food Contest 2017.
Robert Parker 2019: 88 Point: An excellent wine
Guldmedalje – årets bedste vin, dansk vinshow 2016
International Guldmedalje – PIWI International 2016

