
Viden om vin handler ikke om nytteløs udenadslære og kolde facts, der 
skal imponere andre. Det handler om at øge sandsynligheden for, at 
nydelsen af vin bliver endnu større ... (fra bogens forord).

Thomas Ilkjær faldt i vinkarret for 25 år siden. Lige siden har han smagt 
på og nydt at drikke vin, skaffet sig viden om vin og delt sin glæde over 
vin ved at skrive om den og undervise i den uudtømmelige vinverden – alt 
sammen med det formål at hjælpe vinelskere til at finde lige præcis de 
vine, de allerbedst kan lide.

I Vin – helt enkelt har forfatteren samlet 181 af de spørgsmål, han oftest 
er blevet stillet gennem årene, og giver svarene på dem. Fx: ”Siger 
vinens udseende noget om kvaliteten?”, ”Er tanniner det samme som 
garvesyre?”, ”Hvorfor lagrer man vin på fade?” og ”Hvad er de vigtigste 
forskelle på korkpropper og skruelåg?”

Bogen henvender sig til alle, der interesserer sig for vin, og den rummer 
masser af viden og overraskende facts – som for eksempel, at sød mad 
skal matches med sød vin, og syrerig mad med syrerig vin og ikke 
omvendt, at der ikke er nogen sammenhæng mellem alkoholprocenten og 
en vins kvalitet, og at man godt kan lave hvidvin på blå druer.

Gennem de seks overordnede temaer Vinhåndtering, Vin i hverdagen, 
Vinsmagning og vinens indhold, Vintyper, Vin og vores klode og 
Vinteknik kommer bogen hele vejen rundt. Den rummer viden om alt fra, 
hvordan man serverer vin, hvad man kan læse ud af etiketten, og hvad 
vinen indeholder, over de forskellige typer af vin og deres karakteristika 
og til de konsekvenser, klimaforandringerne har for dyrkningen af vinen 
og det arbejde, der forgår i vinkælderen. Hvert kapitel afsluttes med 
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en række ”do-and-don’t”-tips, der er med til at styre læseren sikkert 
igennem de mange muligheder og valg, når det gælder vin. Desuden 
har den en omfattende ordliste over vinudtryk.

Vin – helt enkelt er rigt illustreret med fotos, tegninger, tabeller og 
oversigter, som gør det nemt at få overblik over druetyper, appellatio-
ner, serveringstemperaturer, aromaer og typer af vinglas. 

Om forfatteren
Thomas Ilkjær har været vinskribent i næsten 25 år, blandt andet hos 
dagbladet Politiken og i Coops vinmagasin Vin & Co. Han er forfatter 
til og redaktør af en række vinbøger og en hyppigt anvendt foredrags-
holder. Han er medstifter og daglig leder af Vinakademiet, som er 
Danmarks største vinskole med blandt andet sommelieruddannelser 
og kurser fra Wine and Spirit Education Trust (WSET).
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