Vinoversigtens Pointsystem
Det pointsystem vi har valgt at benytte på vinoversigten.dk, er stærkt inspireret af Robert Parkers
system og er således et 100 point system. Præcis som han, har vi valgt at give vinene karakter i fem
kategorier:
Point overskrift

Maksimalt

Beskrivelse:

Startpoint

40 point

For at kunne lave et 100 point system hvor man ikke skal vælge mellem
store værdier, har vi valgt at give alle vine 40 startpoint. Det er 10 mindre
end Robert Parker opererer med, men forskellen skyldes, at vi lægger lidt
mere vægt på duft og smag, end hans system lægger op til.

Aroma, duft og bouquet

15 point

Aroma, duft og bouquet er egentlig synonymer for det samme, nemlig en
beskrivelse af de duftindtryk vinen giver. Du skal bedømme vinen med 1 til
15 point, hvor 15 er højest. Det er normalt meget subjektivt hvordan man
bedømmer en vins duft, fordi der er stor forskel på hvad folk synes dufter
godt, så du skal blot angive det tal, som du mener dækker hvad du mener.

Smag

20 point

Når du skal angive hvordan vinen smager, er det det umiddelbare
smagsindtryk du skal lægge mærke til. Du skal give vinen fra 1 til 20 point,
hvor 20 er absolut topkarakter. Vinsmagning er jo pr. definition subjektivt,
så igen må vi opfordre til, at du blot angiver det som du synes. 10 Point vil
være en standard vin, 15 point er rigtig godt og 20 må betragtes som
sublimt!

Eftersmag og fylde

10 point

I dette felt angiver du hvad du synes, om den eftersmag vinen har. Du skal
give mellem 1 og 10 point, hvor 10 er bedst. Vinens karakter i denne
kategori skal være en afvejning af hvor god dens eftersmag er og hvor længe
denne smag holder. Det er igen en subjektiv bedømmelse, så angiv blot det
tal som du mener vinen skal have. 5 må betragtes som en medium eftersmag.

Intensitet, balance,

10 point

Du skal give 1 til 10 point, hvor 10 point er det højest opnåelige. Det tal du

renhed, dybde og

angiver er en sammenvejning af en masse forskellige ting. Nogle lægger

potentiale for yderligere

meget vægt på om vinen er på toppen nu eller har potentiale for yderligere

lagring

lagring. Andre mener at det er vinens intensitet eller balance der er vigtigst.
Du skal blot angive det antal point som du mener bedst beskriver hvad du
føler om vinen. Visse brugere har nævnt for os, at da de finder det svært at
lave en sådan sammenvejning, har de i stedet valgt blot at vurdere vinen i sin
helhed fra 1 til 10, og så angive deres vurdering i dette felt. Det er
naturligvis helt okay.

Vinoversigtens Pointsystem
Hvis man følger de ovenstående retningslinjer skulle man gerne nå til en samlet konklusion om
vinen i form af et antal point. Til disse point lægger vi så vores prispoint. Dem har vi indført for at
belønne billige, men gode vine, mens dyre og dårlige eller skuffende, reelt bliver straffet i det de
sjældent opnår prispoint. Prispointene tildeles efter et skema som du kan se andetsteds på siden.
Efter at vinen har fået tildelt sine point (af dig) og sine prispoint (sker automatisk når du taster den
ind), så vil vinens samlede score placere den i en af følgende kategorier, som man så kan bruge som
rettesnor når man selv skal ud at købe vin.

Vinens score

Beskrivelse

90 – 100

Fra virkelig godt til fremragende. Bør kun gives for en eneste eller meget speciel
vin. Vinene i denne kategori er de allerbedste der produceres af deres slags. Der er
stor forskel mellem en 90 og en 99, men begge er topkarakterer. Det er kun
ganske få vine der hører til i denne topkategori, fordi der ikke findes mange
virkeligt store vine.

86 – 89

Meget gode vine der bestemt er anbefalesværdige.

80 – 85

Gode og nydelige vine, som er pengene værd.

71 – 79

Fra ordinære til tilfredsstillende vine, der bedst kan betegnes som
gennemsnitsvine. Det er generelt pæne hverdagsvine, som dog mangler
kompleksitet, karakter og dybde.

65 – 70

Kedelige vine der som regel mangler balance og karakter. Ikke anbefalesværdige
køb.

Under 65

Utilfredsstillende vine der enten bare er af dårlig kvalitet eller har deciderede fejl.

Den karakter du ser på siden er vinens gennemsnitskarakter og ved at klikke på den enkelte vin, vil
du så kunne se hvor mange der har anmeldt vinen, og hvad de enkelte anmeldere har givet. Desto
flere der er enige om vinens kvaliteter, desto bedre må man gå ud fra at den er.

