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You could be brilliant, but you’re a coward

Vintippet
ntip

Et ordentligt hook!
Det var, hvad jeg tænkte om den
mørke skønhed, da jeg med sløret syn
og usikre ben – men lykkelig! – stavrede af sted efter at have konsumeret The Boxer, en af australske
Mollydooker Wines’ på mange måder
legendariske produkter. Eller var det
mon bokseren, der havde konsumeret mig?
Navnet er i hvert fald ganske passende, for bokseren med den mørke,
velduftende shiraz rammer dig pludseligt med et gevaldigt hook efter at
have forført dig, nærmest kælet for
dig i sin inciterende, dansende infight,
der stille og roligt luller din krop til en højere,
næsten metafysisk sfære, hvor dagliglivets
trivialiteter glemmes for en stund.
Nu skal jeg skynde mig at sige, at der var
tale om en behagelig knockout – hvis sådan en
ellers findes – som nok blev hjulpet på vej af,
at jeg forinden havde drukket en mojito i overstørrelse og stadig var noget mat i kompressionsstrømperne efter et særdeles vellykket
maratonløb 48 timer tidligere. Ligesom The

Boxers alkoholprocent på 16,5
næppe heller er uvæsentlig …
Mærkeligt nok virker den
dog hverken specielt tung eller
sprittet; tværtimod efterfølges
den hårdtslående, vidunderlige
bærsmag af en overraskende blød
finish. Det er shiraz, når den er
bedst, og når druerne har fået lov
at modne under optimale forhold.
Vinen er et helt lille måltid i sig
selv – men den kunne for så vidt
være et ganske sjovt indslag til
julemiddagen, idet den ganske sikkert vil sætte sit præg på dansen
om træet. På den ene eller anden
måde. Det tør jeg næsten love!
Personligt finder jeg den dog nok en tand
for fyldig til den fede mad, som kræver en
pebersvend i glasset.
Jul eller ej – vi har som nævnt at gøre med
en bemærkelsesværdig skønhed, som da
heller ikke er decideret billig, om end der er
valuta for pengene. Det kan kun betyde én
ting: Vi skal op at stå, smøre stemmebåndet
og skråle med på Waltzing Matilda – der er
topkarakter til bokseren fra Mollydooker.

karakterskala
Kan bruges i væbnede
konflikter som kemisk
krigsførelse, eventuelt som
erstatning for napalm.
Kan til nød drikkes på
hverdage – men egner
sig egentlig bedre som blandingsprodukt i for eksempel
sangria eller gløgg.
Kan serveres for
mødre, svigermødre
og andre familiemedlemmer,
du gerne vil holde i skak – men
alligevel ikke spilde din bedste
vin på.
Kan serveres
for venner eller
overordnede, du gerne vil gøre
indtryk på, men som intet som
helst aner om vin.
Vinen kan uden
betænkning
serveres til bunga bunga-fester
og lignende.
Andet glas
drikkes
stående under afsyngelse af det
pågældende lands nationalsang.

The Boxer koster 160 kroner per flaske hos The Wine Company, www.thewinecompany.dk.
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Mens hysteriet over musiktjenesten Spotify lægger sig, kan du roligt
benytte den gode gamle internetradio grooveshark.com. Her er alverdens musik
samlet online, gratis, kun med reklamer i siden af afspilleren. Du slipper for, at
Aqua eller andre kunstnere popper op i din øregang og reklamerer for sig selv
og Spotify, mens du prøver at høre musik. Ligesom du ikke behøver at have en
facebookkonto for at logge ind og derfor ikke skal frygte, at et forkert klik putter
dine blødsødne Hansi Hinterseer-numre i din timeline til skue for omverdenen.

* Svar: Black Swan (2010)
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