Pointgivningen
Nedenstående er den rettenøgle, der anvendes til at rette besvarelserne. Der gives kun point
for helt korrekte svar ved hver svar mulighed (se dog under årgang). Altså ingen halve point,
og ingen point for lige-ved-og-næsten gæt. Det overordnede princip for pointgivningen er, at
det er smageevner fremfor teoretisk viden, der honoreres.
➢ Land = 2p
➢ Region/Område = 3p
Med dette menes de kendte, store ”vingeografiske” enheder i det pågældende land.
Eksempelvis Bourgogne, Bordeaux, Piemonte, Galicien, Niederösterreich, Californien,
Mendoza, Victoria, Marlborough, Western Cape, Central Valley etc.
➢ Distrikt/appellation = 5p
Med dette menes den eventuelle OFFICIELLE, mindre ”vingeografiske” enhed som er
NÆVNT PÅ ETIKETTEN. Eksempelvis i Frankrig AOC-distrikter (AOP), i Italien
DOCG/DOC-distrikter (DOP), i Chile DO’er, i USA AVA’er, i Australien GI’er etc. NB!
Premier Cru-marker i Bourgogne er IKKE appellationer.
BEMÆRK:
I de tilfælde hvor en vins område/region OGSÅ er dens appellation/distrikt skal det
kun anføres under område/region”. NB! De 13 tyske anbaugebiete (fx Rheingau)
regnes her kun for regioner/områder og IKKE appellationer.
➢ Dominerende druesort = 8p
Dette kan enten være den eneste druesort eller den dominerende i et blend.
➢ Supplerende druesort = 2p
Hvis der er tale om et blend skal den primære supplerende druesort nævnes her.
➢ Årgang = 2p for korrekt årgang, 1p for ét år +/NV (Non-vintage) kan også være et korrekt årgangsgæt. For vintyper med faste
aldersangivelser (fx Tawny Port) er det denne aldersangivelse, der regnes for korrekt
årgang.
➢ Producent = 6p
➢ Officiel type-/kvalitetsbetegnelse = 2p
Med dette menes fx et Prädikat, en officiel angivelse af sødmegrad (fx Brut eller
Halbtrocken), en typebetegnelse (fx Oloroso) eller en officiel lagringsbetegnelse (fx
Gran Riserva). Velafgrænsede, klart definerede og bredt anerkendte betegnelser, der
optræder på etiketten, som fx VDPs kvalitetsbetegnelser eller Vinea Wachaus
typebetegnelser, hører også til her. Det samme gælder Premier Cru-klassifikationen i
franske appellationer.

