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Det er helt tydelig at i år har valg-
kampen startet tidlig. Det ene parti-
et kommer med mer eller mindre
velfunderte innspillet. Kortet i år
virker å være vin i butikk, som er
spilt ut av flere parti; gjerne de mer
liberale. I mine øyne er det noe
paradoksalt all den tid dette er de
partier som er mest forbundet med
en vinkultur kontra en øl- og/eller
spritkultur som tradisjonelt er for-
bundet med de mer restriktive par-
tiene. Bortsett fra det partiet som
aller helst kun skulle ha servering
en kort tid på søndag formiddag i
bygg med spir på. Paradokset ar at
de partiene som omfavner vin i
butikk, ikke ser at en slik beslut-
ning umiddelbart vil føre til en van-
vittig uthuling av tilbudet av vin i
Norge. Jeg vil gjette på at de min-
dre butikkene som ligger spredd
utover i landet vil kunne tilby en
rød og en hvit. Er man heldig,
finner man kanskje en slenger av
en søtladen musserende av billigste
sort. I de større butikkene i sentrale
strøk, ville det kanskje være opptil
ett dusin forskjellige volum-viner av
hver farge samt en håndfull andre
viner av forskjellig karakter. Vi må
slå i hjel et par myter. 1) Vi får ikke
et Vinmonopol-utvalg inn i en enkel
dagligvare, og 2) prisene vil ikke gå
ned. Det vil avgifter sørge for.

Samtidig pågår en annen disku-
sjon som til slutt kan spille inn på
den første diskusjonen om den ikke
håndteres korrekt. Det ropes et var-
sko mot Vinmonopolets politikk om

stadig vekk å tekkes den relative
mindredel som kun er ute efter
”billig børst”, ved at pris er det
absolutt avgjørende kriteriet ved
utvelgelse av en vin til basis-utval-
get. Jeg vet ikke hvor lurt det er.
Det fikk meg selv å tenke på hvor
menge av de vinene som lanseres
av Polet jeg virkelig kjøper. Det var
ikke mange. Det er i
Bestillingsutvalget de gode vinene
og de gode kjøpene finnes. Dersom
målet kun er billigst mulig vil det
til slutt føre til at de kompetente
medarbeidere slutter – dette gidder
de ikke og dermed at utvalget kan-
skje blir dårligere. Dersom den spi-
ralen får fortsette, kan vi kanskje
innføre vin i butikk allikevel.
Spørsmålet er om det da like gjerne
kan være et par dårlige viner i
butikken som mange dårlige på
Polet?

Et annet innspill i ”alkohol-
debatten” var rundt temaet pappvin
og tenåringer. I hus med tenåringer
burde man ikke ha kartongvin stå-
ende. Det er alt for lett for tenåring-
ene å tappe av litt uten at det blir
oppdaget. Dette mener jeg er et
flott tiltak! Her kan vi bli kvitt de
evinnelige kartongene med middels
god vin. Man husker jo tilbake til
den tiden man var tenåring selv og
hva man fant på for å avtappe
diverse åpne flasker. Eia hadde vi
hatt ugjennomsiktige kartonger. (Da
hadde min kompis som etterfylte
vann på sin fars Pernod kanskje
ikke blitt oppdaget.)

I juni er det igjen tid for vår Mat-
og Vinmesse i den Gamle Logen i
Oslo. I skrivende stund er det 20
matprodusenter påmeldt. For første
gang er det like mange stands med
mat som med vin. Dette lover godt.
Ser man på listen over deltagere
kan man se at våre venner i Asker
og Bærum Slow Food har jobbet
godt sammen med oss. I år er jeg
sikker på at antall matprodusenter
kommer til å være flere enn noen -
sinne. For å få plass til alle, vil vi i
år ta i bruk 2 etasjer i Gamle
Logen. Dette lover godt!

Hygg dere alle i sommer, og som
vanlig – hygg dere med måte!
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Ikke før har en kald og guffen vinter og vår
forlatt oss, og varmen kommet sakte sigende
på, så varmes det også opp til valgkamp. På
landsmøter og i partiene lades det opp til mer
eller mindre gode argumenter for å trekke
eller tekkes sine velgere, og nå, i skrivende
øyeblikk,  blåses det også liv i den gamle
debatten om vin i butikk, nok en gang lite
gjennomtenkt. Men når begynte politikere i
en valgfase å tenke? 

For 10 år siden eller mer, da ”alle”, for-
brukere og importører, ønsket Vinmonopolet
dit pepper’n gror, da satt de store matvarekje-
dene med planene klare hvis polet skulle
falle, til å innføre vin i butikk på meget kort
varsel. De satt med nøyaktige produktplaner,
visste akkurat hvilke viner de ønsket, nøyaktig
hvor i butikken de skulle plasseres og det
kunne gjennomføres – som sagt – meget
raskt. I motsetning til vårt politiske system
rundt avgjørelser om veiutbygging og -vedlike-
hold, toglinjer, kollektivtrafikk eller annet som
er meget viktig for vårt daglige liv, som bare
treneres og dras ut for å overlate hele proble-
met til en annen regjering og uten ansvar for
oppfølging  og kjapp gjennomførelse, så ope-
rerer matvarebransjen effektivt, men fikk ikke
anledning til å gjennomføre dette. Heldigvis.
Noe vi faktisk skal være meget glade for og
ikke bør rokke ved i dag. Selv om produsenter
over hele kloden akker og ojer seg over hvor
vanskelig det er å komme inn på det norske
markedet. 

Vinmonopolet har gått gjennom en fase
under forrige og kanskje spesielt nåværende
sjef, ære være ham, hvor struktur, kompetan-
se, interesse og kunnskap blant de ansatte i
butikkene og polet generelt er blitt så eks-
tremt bra, at å sette ut vinsalg til dagligvare-
butikkene i dag vil bli en gedigen nedtur.

Jeg kan f.eks. trekke frem en personlig
erfaring, blant mange, fra sist sommer, i
Salzburg, der jeg kom over en liten spesialfor-
retning på særs gode matvarer, det flommet
over av snadder og spesialiteter, og det var
tydelig at disse produktene kunne de alt om.
I enden av butikken var det vinhyller, noen
også kjølelagret, meget lovende, og ved første
øyekast strukturert med tydelig de beste røde
og hvite øverst på hyllene, rimeligere viner
nedover. Greit, men her var det allikevel noen
interessante viner som jeg lurte litt på, og
spurte første og beste. Mnei, svaret var klart
det, det var de beste vinene øverst og de var
bra de, men akkurat denne vinen, - skal spør-
re en annen. Hun kom, hentet så en annen,
som ei heller visste noe om de enkelte vine-
ne, og slo bare fast at de som stod øverst var
absolutt bra. Som den nysgjerrige jeg er,
kjøpte jeg med meg noen av disse, basert på
produsentnavn, årganger og noen helt ukjen-

te, og kan jo bekrefte at noen av
de ukjente bare var knallbra,
meget bra generelt.

Men produktkunnskap?
Kundeservice? Peiling? Trist.

Her kommer da frustrasjonen
min inn; Her har vi nå et
Vinmonopol som er proppfullt av kunnskap,
riktignok finner de på noen litt uforståelige
ting med vareutvalget av og til, men hvis
polet skal undergraves ved å putte billigvin på
flasker/BiB i butikkhyllene og la polet besørge
resten, kvalitetssjiktet, da er jeg redd for hva
som vil skje. For det første vil konsumet nok
øke – er det det politikerne ønsker? For det
andre vil nok færre gidde å ta turen innom
polet for i tillegg å kjøpe seg noen bedre flas-
ker enn det som dagligvarehandelen vil tilby.
Tror nok det blir stille i mange polutsalg da.
Da må vi heller legge ned hele Vinmonopolet,
men det er det nok ikke politisk vilje til, den
blir for tøff for våre forsagte politikere. Vi som
forbrukere vil heller ikke være tjent med det,
dagens Vinmonopol er så velstrukturert og
bra. Og i hvilket annet land kan du gå inn i
en butikk og velge blant 12.-13.000 produk-
ter og få de levert på noen få dager? 

Her har både vi i NVkF, vinskribenter og
importører jobbet hardt for å øke vininteres-
sen og kunnskapen blant folk, for nettopp å
være opptatt av kvalitet istedenfor kvantitet,
heller kjøpe noen litt dyrere flasker enn akku-
rat under hundrelappen, prøve noe nytt og
bedre.

Her i landet har vi faktisk fordelen av å
kunne få tak i akkurat den vinen vi ønsker fra
basis eller bestillingsutvalg uansett hvor du
bor i vårt langstrakte land, til samme pris
uansett hvor du er eller bor, og har du ikke
pol i din kommune, så får du en bestilling
faktisk levert på døren. Riktignok er det frem-
deles noen her i landet som har langt til nær-
meste pol, men hva vinner vi hvis Kiwi’n på
hjørnet eller Bunnpris skal overta vinsalget? 

Kan ikke våre politikere fokusere på helse-
vesenet, veier, tog, se til andre land hvor fort
ting blir gjennomført, veiene blir til og med
mer holdbare, behøver ikke lappes på etter
kort tid. Der vi bruker 5 til 10 år på å debat-
tere, legge bort, si ja og så nei allikevel, så
endre og gjennomføre, der kan vi bare titte
bort over grensa og se hvor mye raskere ting
kommer på plass, på noen få år. Hva med å
gjennomføre ting i vår levetid, få vekk helse-
køene, fokusere på ting som er viktige og
droppe valgflesket! 

Med dette hjertesukket ønsker jeg alle en
riktig god sommer!

Bulletin er organ for Norske
Vinklubbers Forbund og sendes ut
til medlemsklubbenes kontakt -
personer samt til samtlige av 
klubbenes enkeltmedlemmer.
Bulletin utkommer fire ganger
årlig. 

Total medlemsmasse er for tiden
270 klubber- 3700 medlemmer. 

Utsendelseplan 2013
(avvik kan forekomme): 

Artikler og annonser må være oss i
hende innen deadline.

nr. 3/2013 – sept./okt.:
Smaking: Hvit Burgunder
Deadline 30. august.

nr. 4/2013 – nov./des.:
Smaking: Nebbiolo
Deadline 15. nov

Fritt ettertrykk, men vær vennlig å
oppgi kilde. 

Trykkes hos Zoom Grafisk AS,
Drammen.
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Dette krever svært smaksrik
mat for å gi noe som helst
utslag på smaksløkene. Det
er ikke tilfeldig at de små
vinflaskene som serveres på
flyet er av typen Merlot
eller Cabernet fra de sørlige
produksjonslandene - viner
som har både modne, sød-
mefull frukt og bær, og tan-
niner i frasparket.
Når vi befinner oss uten-

dørs i den frie natur, er
slimhinnene derimot vel-
smurte og våkne (hvis man
ikke er pollenallergiker),
men vi kan være omringet
av en kakafoni av dufter og
aromaer fra omgivelsene.
Dette stjeler oppmerksom-
het fra vinen, på samme
måte som i flykabinen. Når
vi skal velge vin til grillmat,
opplever vi derfor litt av
samme problemstillingen
- og samme løsningen.
Først og fremst vil varm

mat oppfattes som mer søt,
enn kald mat. Sødmen i
grillkjøtt ligger i blodet.
Derfor vil rosastekte kjøtt-
stykker oppfattes som mer
søte enn grillede ”skosåler”.
Dessuten har de fleste arter
av sjømat mye sødme i seg,
det merker vi når vi spiser
kamskjell, reker eller kon-
gekrabbe. Når er stykke
kjøtt eller fisk grilles, kara-
melliseres overflaten slik at

denne blir litt søt, samtidig
som grillflaten vil få bitter-
het (pga sot) og røyksmak.
Maten blir altså veldig
smaksrik, og spurvete viner
vil antakeligvis tape kam-
pen i møtet. Jo fetere grill-
stykker, jo mer tanniner og
alkohol vil vi ha i vinen for
å rense ganen, og dess mer
”kropp” må derfor vinen ha.
Entrecote kan derfor ledsa-
ges av tanninrike viner,
f.eks Sangiovese eller
Zinfandel fra California.

Vinene fra California opp-
når dessuten høy alkohol-
prosent, et element som
som også bidrar til opple-
velsen av sødme i vinen.
Hvis kjøttstykkene i tillegg
har ligget i en ”hot” marina-
de med f.eks tabasco eller
chili, kan man lindre dette
med en sødmefull vin som
ikke er hardt fatlagret.
Sydvoksende Malbec,
Merlot eller Cabernet kan
ha den fyldige fruktigheten
som trengs. Til grillet fet
fisk som laks, ørret, makrell
eller breiflabb, er hvite
viner med både høy syre og
nok fruktighet til å matche
sødmen i fiskefettet, gode.
Det er f.eks flere produsen-
ter fra New Zealand som
klarer det kunststykket å
lage fruktige, modne viner

som samtidig har høy frisk-
het på tross av det varme
klimaet.

Fra naturens side er ikke
mennesket veldig begeistret
for bitterhet, men bitterhe-
ten i grillflaten kan utlignes
av tørrhet. F.eks velger jeg
gjerne en Recioto, isteden-
for hvit dessertvin, til mørk
sjokolade, fordi tanninene i
den røde dessertvinen går
bedre med bitterheten i sjo-
koladen. Pent grillet kjøtt
bør altså kombineres med
viner med noe bitterhet. Litt
syre kan dempe bitterheten,
f.eks ved å presse sitron
over kjøttet eller den grille-
de fisken. Da kan man t.o.m
klare seg med en hvitvin
med høy syre (nordlig
Riesling). Også grillede
grønnsaker som asparges
eller endivesalat (mye bit-
terhet) har godt av friske
viner som Sauvignon Blanc.
Men veldig bitre (svartbren-
te) grillstykker vil antake-
ligvis forsterke bitterheten i
vinen til en slik grad at det
er ubehagelig, så det kan
være lurt å ha et par milde
viner i bakhånd hvis far’s
oppmeksomhet er på den
spennende fotballkampen
mens han griller?
Og mens vi venter tålmo-

dig på grillmesteren - hva
drikker man til vente-pøl-
sene? Ikke de tanninrike
kjøttvinene, men heller en
vin med saftig fruktkarakter
og god friskhet (f.eks
Beaujolais eller en Pinot
Noir). Disse kan nok også
takle ketchupen:)

Silje L Meskestad

Sommersol og uteliv
Å spise mat ute, og å spise mat i luften
(ombord i fly, forhåpentligvis) setter omtrent de
samme kravene til passende vin. Ombord i flyet
tørrer luften ut slimhinnene, blodomløpet er 
tregere og luktesansen tilsløres av gjenbrukt
luft. 

SMAKING Sommervinern

I år har vi valgt å legge ut alle dokumenter fra årsmøtet med referat komplett ut på www.nvkf.no, for
i steden å bruke de sidene til artikler og informasjon. 
Referat fra siste nyhetsslipp finner du samme sted. red.
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Smakingen ble utført
ved at alle vinene ble
testet alene. I denne
smakingen ble vinene
testet åpent i grupper
av lignende viner. Pris
på vinene ble ikke
oppgitt ved smaking,
slik at det ikke skulle
gi inntrykk ved sma-
kingen.

Siden ble vinene testet mot
mat; grillet kongekrabbe
med chilli-majones og salat
samt helgrillet kalvefilet
med stekte poteter, grønnsa-
ker (Brokkoli, blomkål og
gulrot) og soppsaus.
Alt i alt kan man si at det

var en grei smaking. Noen
viner stod frem som gode
eksempler, både alene og
sammen med maten. Disse
har da også fått god score.
Scoringen viser til en viss
grad hvor godt vinene går til
mat.
Vurderingen av vinene er

så basert på et helhetlig inn-
trykk. Smakere var Kristian
Gahre, Arnold Myhre og Jan
Fredrik Tveten. Sistnevnte
har ført notatene i pennen.

Champagne
Nominé-Renard Brut
Nominé-Renard 
75 poeng (82 når korrekt)
#98596
229,70
Strågul. Veldig lite Mousse
Sitrus og strå
Frisk fin smak, men lite
"futt"

Smakt tidligere, da var den
bedre. Denne flasken var
nok ødelagt.

Hvitvin
Chardonnay 2012
Hamilton Russel Vineyards
88 poeng
#32945
249,90
Middels gul
Fyldig duft av gul frukt og
smør.
Fin gul frukt med pen smør-
integrasjon og eik
Tåler den fineste røde fis-
ken på grillen

Albariño 2011
Martin Códax
87 poeng
#50428
132,90
Pen gul farge
Fin frukt
Pen lengde på smaken
Kan passe til ly rød fisk på
grillen. Ishavsrøye, små sjø-
ørret. Også kylling med
urter. Bra kjøp!

Sancerre 2010
Jean-Marc Roger
87 poeng
#32473
179,90
Pen middels gul
Stikkelsbær og solbærblad
Pen frukt. God lengde
Dette er en god vin. Grillede
grønnsaker. Noe fisk.

Verdejo Blanco Nieva 2012
Nieva
86 poeng
#53340
129,-
Lys strågull

Lett krydret preg på frukten.
Pen munnfull med lett bit-
tert preg som kan passe bra
til mat
Fin balanse og lengde. Fin
matvin til grillet hvit fisk
(helgrillet flyndre)

Paco & Lola Albarino 2011
Paco & Lola
85 poeng
#51429
154,70
Pen gul farge
God frukt på nesen
Lett, flott preg av frukt
Fin lengde og balanse. God
matvin. Grillet sjømat; hvit
fisk
Riesling Winzenberger
Grand Cru 2010
Klientz
85 poeng
#50809
183,80
Middels gul
Litt lukket på duft. Fin frukt
Pen lengde på frukten.
Kan passe til grillet fisk.
Pen lengde og balanse. Godt
kjøp

Les Collines du Bourdic
Chardonnay 2011
Collines du Bourdic
84 poeng
#44753
124,10
Lett gulfarge
Lett krydret preg. Fin frukt
og krydder
Litt enkel i munnen.
Tiltalende og ren
Middels lang frukt, pen
eftersmak. Kylling med
sitrus og urter. Bra kjøp

Arinto 2010
Quinta de Chocapalha
84 poeng
#97876
139,90
Lett gul
Fruktig fin duft. Litt kort
Krydret preg med avslepen
frukt Pen matvin. (Forslag
til bakt klippfisk – forsøke å
grille klippfisk!)

Sancerre 2011
André Dezat et Fils
84 poeng
#50206
179,90
Fin farge
Lett lukket på duften
Fin frukt, transparant. Lett
Grillede grønnsaker

Sancerre 2011
David Sautereau
83 poeng
#42147
155,-
Lys gul vin
Typisk Sancerre på duft
Rund, fin frukt. Noe 
Pen vin som kan passe til
grillede grønnsaker -
Asparges

2010er Riesling Kabinett
Trocken Wallufer
Walkenberg
J. B. Becker
83 poeng
#97896
169,-
Lys gul
Snev av varm melon med
pen sitrus
Fin frukt med lite snev av
petroleum
Frisk, syrerik vin med lett
fruktpreg

SMAKING Sommervinern
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Sommerviner
Donau Riesling 2011,
Kremstal
Forstreiter
83 poeng
#5007
139,90
Lys strågul
Middels kraftig fruktpreg.
Varm drueduft
Fin mineralsk frukt. Snev av
bitterhet.
Pen lengde. Bra balanse.
Brukbar sushivin. Kan passe
til noe grillet hvit fisk

Riesling Trocken 2011
Reichsrat von Buhl
82 poeng
#20972
114,90,-
Middels lys gul
Pen duft. Noe sydfrukt og
sitrus
Fin frukt med godt mineral-
preg
Pen balanse og lengde. God
vin

Grüner Veltliner 2012
Rabl
82 poeng
#80443
129,90
Lett gul farge med svakt
grønnskjær
Nydelig duft
God, om enn litt enkel smak
Pen vin som kan takle en
makrell før St. Hans før den
blir for fet.

Chardonnay 2011
Bonterra
82 poeng
#46516
149,90
Middels gul
Pen duft av litt "smørfrukt"
Fin munnfull av sitrus og
frukt med lett smørpreg
Fin vin som kan tåle en gril-
let lakseside med sitrus og
pepper

Montagny Les Crêts 2010
Feuillat - Juillot
82 poeng
#98570
189,-
Middels lys gul
Duft av sitrus og noe laktisk
Pen syre i munnen. Noe kort
på frukt
Kan passe til lys fisk

Fumées Blanches
Lurton
81 poeng
#47339
104,90
Veldig lys gul
Lett fruktig preg.  Enkel
duft
Fin frisk frukt, men kort
Enkel grei vin. Men et flott
kjøp til prisen

2011 Deidesheimer
Paradiesgarten Riesling
Trocken
Von Winning
81 poeng
#4900
179,90
Lys gul vin
Snev av varm melon og
varm sitrus
Pen Riesling. Noe kort
Grei vin med pen balanse

Hugo 2011 Grüner Veltliner
Harkus Huber
79 poeng
#50899
123,30
Lys gul
Veldig fruktig duft. Enkel
Pen frukt, men noe enkel
Kort og enkel vin. Kan
passe som en lett fruktig
aperitiff til litt skinke eller
lignende

2012 Via Latina Loureiro
Vercoope
78 poeng
#20779
97,90
Lys gul
Svak duft av frukt
Lett perlende. Kort
Enkel vin. Veldig kort
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2011 Riesking Trocken
Gunderloch
78 poeng
#47022
164,90
Lys gul
Lett frukt, snev av petro-
leum
Pen fruktkonsentrasjon, lett
bitterhet
Brukbar balanse og lengde.
Pen vin. 

All our classics Sancerre
AOC 2012
EXCellars
78 poeng
#4681
169,90
Fin, lys gul farge
Fin duft av stikkelsbær og
nesle
Enkel frukt med et snev av
bitterhet
Ikke spesielt god nå, men
Sancerre trenger noen år i
horisontalen. Kan bli bedre.

Soave 2012
Suavia
77 poeng
#91982
112,80
Lys gul
Fin duft av strå og lett
melon
Enkel frukt. Kort
Grei vin. Grillet hvitt kjøtt
kan passe 

Fritz's Riesling 2011
Fritz-Hasselbach,
Gunderloch
76 poeng
#58799
134,90
Lyst strågul
Pen fruktig med et snev av
sødme
Smal frukt. Kort og 
Ikke veldig spennende. Kort
og flat.

Rødvin
Pinot Noir 2010
Russel Hamilton
90 poeng
#32939
279,90
Middels mørk rød
Typisk Pinot Noir; kompost
og kål samt mørke røde bær.
Nydelig!
Deilig frukt og bitterhet.
Super vin. Passer til ande-
bryst, gjerne med litt sopp
til.

Baluarte Roble 2011
Bodegas Gran Feudo
87 poeng
#5270
129,90
Fin dyp rød farge
Nydelig frukt.
Bra frukt. Røde og mørke
bær.
Veldig bra vin som trekker
oss mot rødt kjøtt

Valpolicella Ripasso by
Sebastian Bredal 2010
Symposium Wines
86 poeng
#99303
119,90
Fin rød farge
Litt lukket på duft.
Deilig smak . Fin frukt.
Pen balanse, bra lengde.  Til
okse og annet litt "tyngre"
kjøtt. Knallkjøp til den prisen

Contraste 2008
Vitivinicola Carla
86 poeng
#94735
129,90
Mørk fiolett
Fortsatt lukket på nese
Litt stram smaken
Fin vin som har et godt bitt.
Fruktigheten trekker den mot
middel lyst kjøtt; svin,
kalv…
Meget bra kjøp.

Chateauneuf-du-Pape Le
Moulin Teyroud 2011
Caveaux Comtadins
86 poeng
#2798
249,90
Fin fiolettrød farge
Litt lukket på duft
Fin animalsk smak
Pen vin som kler en okse-
entrecote eller kotelett av
okse

Chianti Classico DOCG
Riserva 2007
I Fabbri
86 poeng
#59873
249,90
Pen fiolett med snev av brun
tunge
Varm frukt mot kirsebær
Varm fin moden frukt. Pent
integrert vin
Kan godt gå til de bedre
kjøttstykkene – T-ben eller
lignende

Le Gagie Barbera d'Asti
2010
Tenuta La Meridiana
85 poeng
#1141
141,90
Rødfiolett
Varm rød frukt
Syrlig rød frukt med snev av
bitterhet
Balansert vin. God lengde.
Tåler en biff (gjerne
Entrecote) eller annet mørkt
kjøtt

Vinha da Palha 2009
Quinta de Chocapalha
84 poeng
#94740
109,90
Mørk rødfiolett
Saftig frukt av røde bær
Mye frukt og bra stramhet
Bra balansert vin med pen
bitterhet. God matvin. Godt
kjøp

Zig Zag Zin 2010
Mendocino Wine Co
84 poeng
#1127
143,-
Midedels fyldig rød
Midels saftig vin.
Fin Vin med et snev av fruk-
tig sødme.
Bra lengde. Til Rødt kjøtt
med noe krydder (eller taco!)

Rondan Reserva 2007
Saenz de Santamaria
84 poeng
#47968
170,-
Pen middels rød
Fin duft av lagret frukt, noe
eik
Pen Rioja med fin frukt og
litt eik
Kan passe bra til lam og okse

Brolo Campofiorin 2009
Masi
84 poeng
#33217
185,-
Pen rødfiolett
Varme røde bær
Fruktig smak
Som en litt dyr Volvo, du vet
hva du får. Til oksekjøtt

Grignolino del Monferrato
Casalese Bricco mondalino
2011
Bricco mondalino
84 poeng
#99415
179,90
Lys rødfiolett
Pen frisk duft av knapt
modne moreller
Deilig frukt med pent bitt av
syre og deilig bitterhet. Må
kanskje lære seg til å like
denne
Nydelig matvin uten for mye
frukt. Kan passe til mye
grillmat; kraftige pølser fra
god produsent, svin, kylling
(eller Carpaccio – ikke gril-
let)

Chianti Classico 2010
Monteraponi
84 poeng
#93919
189,90
Kirsebærfiolett
Kirsebær og mørk frukt
Pen smak av frukt; kirsebær
Pent bitt av syre og bitterhet.
Enkelt rødt kjøtt

Zinfandel 2010
Bonterra
83 poeng
#34958
199,90
Middels fiolett frukt.
Fin rød frukt
Saftig og fin frukt.
Til Rødt krydret kjøtt eller
mexicansk krydret mat

Les Collines du Bourdic
Merlot 20111
Les Collines du Bourdic 
82 poeng
#47031
117,-
Fiolett
Lukket duft av morell
Enkel bitter smak. 
Enkel vin. Kan passe til kyl-
ling og svin. Typisk grillvin

CdR 2011
André Brunel
82 poeng
#44404
119,90
Middels fiolett
Lett rød frukt
Pen syrlig, frisk frukt. Bra
lengde
Kan passe til lam og svin

Refosco 2011
Bioterre Arcania
82 poeng
#1329
125,80
Rød fin farge
Duft av lett bitter rød frukt
Lett fruktpreg. Pen og rund.
Pen syre, ikke veldig kraftig.
Pen vin; til grillet kylling
med sitron

Blaufränkisch 2011
Weninger
82 poeng
#98972
148,90
Fiolett farge
Duft av kirsebær og morell
Frisk og pen frukt med fin
syre
Lett og fin vin som kan
passe til svin og lys fugl.
(Grillede blåbær!)

Baccolo Appassimento 2011
Cielo e Terra
81 poeng
#2660
105,-
Flott rød farge
Syrlig røde druer
Pen syrlig frukt. Lett bitter-
het
Kan passe til grillet kylling,
pølse

Uve de Troia 2011
CVBC
81 poeng
#97252
105,-
Pen rød farge
Lett lukket på duft
Varm fruktig smak. Snev av
sødme
Søtlig. Vanskelig å passe til
mat. I så fall godt krydret
kjøtt (eller taco!)

Ultimo di Primavola
Cantine Cellaro
81 poeng
#93559
125,-
Mørk rød 
Litt oversøt duft som kveler
frukten
Varm og rund smak. 
Ikke spesielt elegant.

Carm
Roboredo
81 poeng
#1824
244,50
Mørk rød
Varm flott frukt, sødme i
duften Fruktig smak. Røde,
friske bær.
Fin fruktighet. Lite SO2 som
gir fruktigheten. Server
denne kjølig 

Sogno Montepulciano
d�Abruzzo 2011
Platinum
80 poeng
#2751
119,90
Middels mørk rød
Snev av søt sukkertøy, lys
rød friukt
Søt, rød frukt
Enkel vin. Til enkle pølser

Ch. Lafitte-Tramier 2005
Adrien Tramier
80 poeng
#33370
194,90
Rødfiolett med snev av brun
tunge
Grønn på duft som dekker
noe over røde bær
Grønn på smak. Uferdig,
men blir den ferdig noen
gang ferdig. Grei smak, men
noe uforløst
Uferdig, men med lufting
kan det bli bra. Passer til
okse, lam. Var det noe feil på
flasken

Lupi Reali 2011
Valle Reale
79 poeng
#52398
103,90
Fiolett med rødskjær
Lukket på duft. Diskret frukt
Middels fyldig, saftig frukt.
Fin balanse, men litt snill.
Till grillet vilt (?) og middels
mørke kjøttretter

Alpha Zeta Il Faggio
Montepulciano d�Abruzzo
2011
Alpha Zeta Winers
79 poeng
#98251
119,30
Rød fin farge
Syrlig frukt. Dufter corvino
– typisk Valpolicella
Lett bitter frukt. Frisk
Ikke veldig balansert. 

Chapelle du Bois 2011
Reunis
77 poeng
#41099
101,90
Fiolett rød
Lukket fruktig duft.
Enkel fruktig smak. Klar,
men enkel. Sukkertøy
Enkel vin

Konklusjon
Det var viner av mange kate-
gorier i og med at vi laget
begrepet så vidt. Mange
viner var meget bra, uten å
være typiske grillviner.
Mange av Rieslingene spesi-
elt, var ikke egnet til grill-
mat, uten at de var dårlige av
den grunn.
Av gode kjøp vil jeg trekke
frem følgende viner; to hvite
og 2 røde:
• Albariño 2011 fra Martin
Codax, 87 poeng og
132,90

• Verdejo Blanco Nieva
2012 fra Nieva, 86 poeng
og 129,-

• Baluarte Roble 2011 fra
Gran Feudo, 87 poeng og
129,90

• Valpolicella Ripasso by
Sebastian Bredal 2010, 86
poeng og 119,90

Ført i pennen av 
Jan Fredrik Tveten

SMAKING Sommervinern
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Historien til Armagnac
strekker seg tilbake til 1400
tallet da en lokal prest i
Gascogne skrev om hvordan
man skal holde seg i god
form og 40 (gode) grunner
for at eau-de-vie fra
Gascogne hadde helsemes-
sige virkninger. Denne tek-
sten om druebrennevin fra
1310 er den eldste eau-de-
vie beskrivelsen i Frankrike.
Det var dette skrivet eller
«Aqua ardente» som dannet
grunnlaget for det vi i dag
omtaler som Armagnac.
Dette lille område i det syd-
vestlige hjørnet av landet
hvor romerne lærte lokalbe-
folkningen kunsten å dyrke
druer, araberne lærte dem
kunsten å lage brennevin og
til slutt lærte kelterne dem å
lagre drikken på fat.
Deretter har gascognere i
generasjoner jobbet med å

foredle denne kunsten og
selve produktet til det vi i
dag kjenner som Armagnac.

AOC Armagnac
I 1909 fikk Armagnac sin
Appellation d’Origine
Contrôlée (AOC). Området
er inndelt i 3 områder:
Bas-Armagnac som lig-

ger i den vestlige delen
består for det meste av sand
og en blanding av sand og
leire (boulbènes), samt jern
som gir jordsmonnet farge.
Brennevin fra dette området
er delikate og fruktige.
Armagnac-Tenarèze, som

ligger i midten har et jords-
monn som i hovedsak består
av «boulbènes» og kalk-
stein/leire. Dette jordsmon-
net gir et brennevin større
fylde og på de eldre brenne-
vinene som har vært lagret
lenge kommer denne rik-

heten til sin rett.
Haut-Armagnac som lig-

ger øst og sør i regionen.
Jordsmonnet her består for
det meste av kalk. I dag er
dette området mindre benyt-
tet til armagnac produksjon.
Armagnac dekker et

område på hele 14.000 hek-
tar. Av det dyrkes det kun
druer til armagnac på 4.200
hektar. De områdene hvor
det skal dyrkes vin til
armagnac må godkjennes på
forhånd. Dette fordi lovre-
glene er forskjellig mht. til
sprøyting, druetyper,
avkastning osv. om en dyr-
ker armagnac eller vin fra
området. Blant annet har
man ikke lov til å bruke
sprøytemidler (svovling) på
vin som skal brukes til
armagnac. Svovling av dru-
ene kan medføre en uheldig
kjemisk kombinasjon ved

destillering. Videre er det
ikke lov til å chaptalisere
(dvs. tilsette sukker for å
øke alkoholnivået under
gjæringsprosessen) eller å
bruke sukkerkulør og kara-
mell for å få riktig farge for
å nevne none forskjeller.
I 2005 fikk ble det også

tillatt å lage en blank
armagnac, La Blanch

Druer
Det er kun tillatt å bruke
hvite druer i produksjon av
armagnac. Det er 4 hoved-
druer: Ugni Blanc (50 %),
Baco Blanc (40 %), Folle
Blanche (8 %) og
Columbard (2 %). I tillegg
kan man også benytte dru-
ene Clairette de Gascogne,
Plant de Graisse, Juracon
Blanc, Mauzac Blanc og
Rosé og Meslier Saint-
Francois. Disse druene blir i
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Torsdag 14. mars benket snaue 40 
forventningsfulle personer seg på KNA
hotellet i Vika i Oslo for å lære litt mer om
dette edle brennevinet Armagnac og smake
på noen av de forskjellige kvalitetene.Arm agnac

veldig liten grad brukt i
dag.

Vinifikasjon
Armagnac er destillert fra
hvite druer som er høstet i
appellasjonen fra september
til oktober. Druene presses
uten noen form for tilsetting
og lages som vanlig vin.
Vinen har normalt høy syre-
grad og lavt alkoholnivå.
Den beholder derfor frisk-
heten frem til destilleringen
starter. Vinen destilleres kun
en gang. Når vinen er des-
tillert lagres den på eiketøn-
ner som kalles «pièces» og
som rommer 400-420 liter.
Eikefatene skal være nye og
laget av eik fra Gascogne
eller Limousin. Ved fatlag-
ring i nye fat får brennevi-
net komplekse smaker som
bl.a. vanilje, sviske og tan-
niner. Brennevinet skal lag-

res i minimum 6 måneder
og maksimum 2 år på nye
fat. Deretter blir brennevinet
lagret på eldre fat slik at
eikepreget ikke blir for
dominerende.

Destillering
Selve destilleringen av
vinen må i henhold til
AOC-bestemmelsene skje
innen 31. mars året etter
innhøstingen. Destilleringen
skjer i kobberkjele hvor
vinen varmes opp.
Tradisjonelt med ved, men
nå er det mest vanlig med
gass. Dampen (alkoholen)
stiger opp og går normalt
gjennom 5 filter før den når
toppen. Fra toppen ledes
dampen via et rør over i en
ny kjele med nedadgående
spiralrør hvor dampen grad-
vis avkjøles og helt nederst
renner dampen ut som



veske eller rent brennevin.
Destillatøren bestemmer
styrken og kvaliteten på
brennevinet som kan variere
fra 52 – 72,4 % alkohol. 
Vinen destilleres kun en

gang, i motsetning til i
Cognac hvor vinen dobbelt
destilleres.

Englenes andel
I Armagnac som i Cognac
har man et begrep som
heter «englenes andel». Når
brennevinet lagres på tønner
skjer det en naturlig for-
dampning av alkoholen fra
et sted mellom 72,4 % - 52
% til normalt et sted på 40-
tallet. Laveste tillat alkohol-
prosent er 40 %. Den ande-
len som fordamper heter
«englenes andel». Lykkelige
er de englene som har sitt
tilholdssted over disse dis-
triktene!  For de som tror på
engler da. Normalt er eng-
lenes andel omtrent 2 %, av
maksimalt 7 %.
Fatene flyttes fra kalde til

varme kjellere, fra tørre til
fuktige plasser osv. Dette
for at det er med på å gi
vinen det preget og den
kompleksiteten og de unike
smaksnyansene det respekti-
ve huset er ute etter. Hver
produsent har sine egne
måter å gjøre dette på.
Når kjellermesteren

mener at brennevinet har
vært lagret og modnet slik
at de rette aromaene kom-
mer frem starter prosessen
med å blende sine «coupes»
som det heter i Gascogne. 

Smaking av Armagnac
Armagnac kan drikkes i tra-
disjonelle ballong glass
(cognacglass) eller tulipan-
formede glass. Det tulipan-
formede glasset konsentrer
aromaene slik at man får en
presis smaking.
Tipp glasset litt over på

siden slik at fargen er letter
å bedømme. Fargene går fra
gylden mahogni og orange
og viser den fargen de har
fått fra sitt opphold i fat. På

eldre armagnacer får man et
svakt grønnskjær i kanten.
Når man skal lukte på

brennevin svirrer man det
først lett rundt i glasset slik
at overflaten økes og man
frigjør aromaene. Deretter
tipper man glasset så mye
som mulig, venter noen få
sekunder før man lukter for-
siktig på den øvre kanten av
glasset. Dette for at man
skal lukte minst mulig alko-
hol.
Ta så til slutt en liten

smak, akkurat nok til at et
tynt lag som forsiktig kan
føres frem til smakssonene i
munnen. I motsetning til når
man smaker vin skal man
under brennevinssmaking ta
inn minst mulig luft i mun-
nen. Varmen i munnhulen er
med på å frigjøre alkoholen
og alkoholen medfører som
kjent at smaksløkene blir

redusert. Først kjenner man
sødmen fra fatet og alkoho-
len, samtidig som taninene
fra fatet kommer frem sam-
men med det aromatiske
aromabildet som viser
armagnacens kompleksitet.
Når glasset er tomt. Hold

det i hånden og varm det
forsiktig med kroppstempe-
raturen. Lukt så på glasset
igjen. Det vil fortsatt lukte
mye av bl.a. svisker, kryd-
der og vanilje  - det som er
kvintessensen i en armag-
nac.

Armagnacer 
som ble smakt:
Blanche d’Armagnac
Château du Tariquet
# 9998601
Pris kr 399,90
Drue: 100 % Folle Blanche
Blank armagnac som dufter
av parfyme, blomster og

frukt. Rik og frisk i smaken
med søte blomster smaker.
Fin frisk ettersmak. Passer
til aperitiff.
78 poeng

Bas-Armagnac Delord
VSOP
# Ikke tilgjengelig i Norge
Drue: Baco Blanc og Ugni
Blanc
Lys gylden farge. Etter nye
bestemmelser kan man på
enkelte kvaliteter dobbelt
destillere armagnac som
denne. Litt brent karamell
på nesen. Rund og fruktig,
mye karamell og vanilje.
Kjennes som om fatet har
vært hardt toasted. Litt mer
cognacaktig i stilen.
76 poeng

Bas-Armagnac Château du
Tariquet 8 ans cask strength
# 1562401
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Pris kr 489,90
Drue: 100 % Folle Blanche
Duft av parfyme og litt
karamell. Ganske ungt og
litt røft brennevin med smak
av karamell, vanilje, blom-
ster og parfyme. Denne er
cask streng dvs at den har
sitt naturlige alkoholnivå
etter «englenes andel», hele
51 % og det uten at det er
sjenerende. Frisk, tett og
god ettersmak.
82 poeng

Bas-Armagnac Gelas 21
ans
# Ikke tilgjengelig i Norge
Drue: 100 % Ugni Blanc
Har ligget 2 år på nye fat og
minimum 19 år på gamle
fat. Lys gylden brun i far-
gen. Rund og harmonisk i
nesen med litt karamell
smak. Rund, flott og elegant
med smaker av frukt og

integrert fataromaer. Lang
rund ettersmak.
86 poeng

Bas-Armagnac Château du
Laubade Degrés de liberté
1990
# 8047801
Pris kr 764,50
Drue: Ikke oppgitt
Château du Laubade har
drevet økologisk siden de
startet produksjon i 1974.
Selskapet har det største
lageret av armagnac på fat i
verden, over 3.000 fat á ca.
400 liter. 
Lys brun – mahognifarget.
Lukt av frukt (tørket), kara-
mell, parfyme og tobakk.
Smaken er balansert av tør-
ket frukt som aprikos og
fiken, lys sjokolade og kara-
mell. Lang delikat etter-
smak.
88 poeng

Bas-Armagnac Darroze,
Domaine du Coquillon
1987
# Ikke tilgjengelig i Norge
Drue: 60 % Baco Blanc og
40 % Ugni Blanc
Gylden mahognifarget med
et svakt grønnskjær i kan-
ten. Lukter litt alkohol (49
%), tørket frukt, karamell
og krydder som kanel.
Veldig lang ettersmak.
90 poeng

Armagnac Ténarèze
Domaine de Pellehaut 1979
# Ikke tilgjengelig i Norge
Drue: 100 % Ugni Blanc
Gylden med klare grønnto-
ner i kanten. Nesten litt søt-
lig karamell og krydder i
lukten. Slank og elegant
med smaker av krydder og
parfyme. Litt søtlig frukt i
midtpartiet med smaker av
karamell og krydder. Slank

og frisk avslutning.
87 poeng

Bas-Armagnac Domaine
des Boingnères 1986
# Ikke tilgjengelig i Norge
Drue: 100 % Folle Blanche
Mørk gylden med svakt
grønnskjær i kanten. Tørr
og elegant. Smaker av tørket
frukt som fiken, karamell,
sjokolade, krydder og vanil-
je. Harmonisk, kompleks og
konsentrert. Her er det
trengsel om komplemen-
tene. Tørr lang og elegant
ettersmak. Selv med en
alkoholprosent på hele 49 %
virker den ikke plagsom
høy.
Denne armagnacen serveres
på flere topp restauranter i
Frankrike. Er du så heldig å
komme over den er det bare
å kjøpe. Veiledende pris i
Frankrike er ca. NOK 600. 
93 poeng

Vi annonserte med at vi
skulle smake en av verdens
beste armagnacer. Klarte vi
å innfri løftet? Jeg vil påstå
at vi har våre ord i behold.
Bas-Armagnac Domaine
des Boingnères 1986 inn-
fridde. Den hadde alle de
kvaliteter som virkelig løf-
ter den opp i toppskiktet.
Hvis man er så heldig å
komme over denne armag-
nacen på en reise i
Frankrike bør man kjøpe
den. Du vil ikke bli skuffet.
En stor takk til vinkelner

Marianne Johnsen som
lærte oss mye nytt og spen-
nende om disse edle drå-
pene, Armagnac Bureau
National Interprofessionnel
og Wine Tempter ved
Olivier Fauvel som organi-
serte det hele sammen med
NVkF og fikk tak i disse
topp armagnacene.

Kristian Gahre
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Etter noen dager sammen i
Brisbane satte jeg kursen
sørover mot Melbourne og
Victoria. Planen var å arbei-
de noen dager hos Tahbilk i
Goulburn Valley før jeg dro
nordover mot King Valley
og Brown Brothers. Jeg
håpet også å få mulighet til
å besøke Rutherglen for å
bli bedre kjent med deres
fantastiske hetviner basert
på Muscat druen.
Full av forventninger

møtte jeg opp hos Tahbilk
en mandag morgen i slutten
av februar. Med deilig som-
mervær virket den kalde
vinteren hjemme i Norge
langt borte. Årgangen så
langt lovet bra, og litt regn

de seneste dagene hadde
gitt vinrankene noen sårt til-
trengte dråper uten at det
hadde påvirket kvaliteten.
De røde druene var ennå
ikke i hus, og det var usik-
kert om de ville bli høstet i
løpet av mitt opphold. Når
man sitter hjemme i Norge
og skal planlegge en reise
til Australia lang tid på for-
hånd, er det ikke like lett å
treffe innhøstingstidspunk-
tet. Det får bli noe av lær-
dommen neste gang jeg skal
på vineventyr på den andre
siden av kloden. 
På Tahbilk ble jeg godt

mottatt av vinmaker Neil
Larson og Brendan
Freeman. Sammen med fire

andre sesongarbeidere ble
jeg grundig informert om
ulike gjøremål, sikkerhets-
rutiner, arbeidstid og ikke
minst Tahbilks visjon og
verdier. Vi fikk utlevert ver-
nebriller, gummistøvler og
refleksvester. Sikkerheten i
et produksjonslokale er
utrolig viktig og kanskje
ikke det første vi ofrer en
tanke på når vi nyter en
flaske vin. Tahbilk ansetter
vanligvis  fire til seks ”cel-
lar hands” under innhøs-
tingen. Men i motsetning til
meg, som bare skulle være
gjestearbeider en uke, var
deres kontrakt på to måne-
der. Under innhøstingen var
døgnet delt inn i to skift à
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På vineventyr 
i Victoria,
Australia
Vinteren 2013 var jeg på en privat reise til Australia. Min kjære var invitert
til å være noen uker på  University of Queensland i Brisbane, og jeg
benyttet anledningen til å besøke vinområder i Victoria og sanke erfaring
fra innhøstingen.

Gammel Shiraz vinstokk Tahbilk foto: Cathinca Dege.



Her finnes en rekke små
håndverksprodusenter som
Milawa Cheese Company,
Milawa Mustard og Milawa
Bakery. Brown Brothers er
en av områdets store vin-
produsenter. Den visjonære
John Francis Brown plantet
10 hektar vinmark i 1889. I
dag er tredje generasjon,
Ross Brown, leder av virk-
somheten som har økt til
600 ha.  Her blir jeg møtt av
Steve Kline, deres kunn-
skapsrike wine educator.
Han tar meg med på en kjø-
retur i vinmarkene for at jeg
med selvsyn skal se at
Australia har høytliggende
vinmarker. To av Brown
Brothers vinmarker ligger
ved 800 og 500 meters
høyde, og de er blant de
høyest beliggende vinmar-
kene i Australia. Kjølig
klima og stor forskjell på
dag- og nattetemperatur sik-
rer godt nivå med syre i

druene, så her er det ikke
nødvendig med ytterligere
justering.  Det vulkanske
jordsmonnet gir vinene et
fint mineralsk preg. 
Brown Brother har alltid

vært opptatt av innovasjon.
I sitt ”Kindergarten
Winery” tester de ut nye
druesorter og vinifikasjons-
metoder før de eventuelt
slipper vinen ut på marke-
det. Som seg hør og bør i
Milawas gourmet region,
har Brown Brothers en flott
restaurant, The Epicurian
Centre, hvor  en god mat-
og vinmatch står høyt i
fokus. 
Vinene fra Brown

Brothers er tilgjengelige i
Norge . 
Australia har en lang tra-

disjon for produksjon av
hetviner. Og det er i
Rutherglen, en liten ”cow-
boy” lignende landsby helt
nordøst i Victoria, vi finner

de aller beste:  Rutherglen
Muscat laget av Muscat  à
petits grains rouge.
Tidligere var det normalt å
lage vinen basert på et sole-
rasystem. Det er fremdeles
en rekke produsenter som
benytter solerametoden,
mens andre velger å blande
ulike fat fra samme årgang.
Rutherglen Muscat finnes i
fire kategorier: Rutherglen
Muscat , Classic , Grand og
Rare.
Blant de bedre produsen-

ter er Campbell, Pfeiffer,
Morris og Chambers
Rosewood Vineyards.
Rutherglen er dessverre
ikke tilgjengelig i Norge,
men er absolutt verdt å
prøve hvis anledningen byr
seg. 
Etter å ha reist rundt i

Victoria i 10 dager, er jeg
blitt imponert over mangfol-
det Australia har å by på.
Og det er mange områder

som ikke ble besøkt. Yarra
Valley og Mornington
Penninsula er to områder
jeg gjerne skulle fått med
meg. Her lages noen av de
beste vinene i regionen.
Men det får bli en reise ved
en senere anledning, for til-
bake skal jeg. 
Hvis noen skulle få lyst

til å arbeide på en vingård
under innhøstningen, er det
bare å ta kontakt med den
enkelte vingården eller
importøren her hjemme. Det
er vanlig å benytte seg av
ekstrahjelp i denne perio-
den. Har du mulighet til å
være over en lengre periode,
er det lettere å bli en del av
teamet. Et kortere opphold
vil sikkert la seg ordne, men
det vil variere fra sted til
sted. Å arbeide under inn-
høstingen er noe jeg uansett
anbefaler alle som er ute
etter et lite vineventyr. 

Cathinca Dege

12 timer fra kl. syv om
morgenen til syv om kvel-
den. Jeg må innrømme at
det ble noen støle muskler
etter de lange dagene med
uvant arbeid.

Tahbilk er en av de eldste
vinprodusentene i Victoria.
De ble etablert så tidlig som i
1860. De gamle bygningene
er fredet, og produksjonen av
rødvin foregår fremdeles på
den gamle måten med gjæ-
ring i store åpne gamle fat.
Eiendommen har vært i
familien Purbricks eie hele
fem generasjoner og flere
medlemmer av familien er
aktivt med i den daglige drif-
ten. Alister Purbrick, er
administrerende direktør og
vinmaker. 
Tahbilk har over 200 hek-

tar med vinmark og spesiali-
serer seg på røde og hvite
Rhône druer som Marsanne,
Rousanne, Viognier, Shiraz,
Grenache og Mourvèdre. I

tillegg lager de også flott
viner av  Cabernet Sauvigon.
To av deres topp viner,
”1860 vines” Shiraz og 1927
Marsanne kommer fra vin-
marker som daterer seg tilba-
ke til henholdsvis 1860 og
1927. Den ½ ha store Shiraz
vinmarken fra 1860 årene er
plantet før phylloxrea, er
ikke podet, men vokser på
egne rotstokker. 
Australia er langt borte,

men skulle du noen gang
være i nærheten av
Melbourne er Tahbilk en
drøy times kjøring nordover.
Både de historiske bygning-
ene og vinene gjør  stedet
verd å besøke. De har også
en meget god restaurant
med fin utsikt over Goulburn
River. Flere  av vinene fra
Tahbilk er tilgjengelige i
Norge.
Etter mine dager i vinkjel-

leren hos Tahbilk, gikk turen
videre nordover til Heathcote

og Jasper Hill. Vingården ble
etablert i 1975 av Ron og
Elva Laughton. I dag er også
deres  eldste datter Emily
involvert i driften. Her dyr-
kes druene etter biodynamis-
ke prinsipper. Druene er
plantet på egne rotstokker, og
til tross for stekende varme
dager, klarer de seg godt uten
kunst vanning. Ron er opp-
tatt av at vinstokkene selv
finner den naturlige balansen
og ønsker snarere å beskytte
vinstokken enn å pushe den i
ulike retninger.  Druene høs-
tes for hånd, og de bruker
kun naturlig gjær og ingen
tilsettinger under fremstil-
lingen. Som han selv sier:
”Nature gives us the fla-
vours. As winemakers, we
just fine tune around the
edges”. Det unike rødlige
jordsmonnet i Heathcote gjør
området til et av de beste for
dyrking av Shiraz. Michel
Chapoutier, en av de velren-

nomerte vinprodusentene i
Nord-Rhône, har blitt så
imponert over kvaliteten på
Shiraz vinene fra Heathcote
at han i tillegg til å lage vin
sammen med Ron Laughton,
også har etablert sin egen
vingård her. Vinene fra
Jasper Hill er ikke tilgengelig
i Norge. 
Tre timer nordøst for

Melbourne ligger King
Valley. Her finner vi noen
av de mest høytliggende
vinmarker i Victoria, og det
er ikke langt til skiområ-
dene i nærheten. Italienske
immigranter har satt et
tydelig preg på området. De
kom hit for å dyrke tobakk,
men da tobakksindustrien
måtte nedskaleres, var det
mange  av dem som gikk
over til å vinproduksjon. 
Brown Brothers ligger i

den lille landsbyen Milawa,
som med rette blir kalt
Victorias gourmet region.
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Banksdale vineyard. foto: Brown Brothers.

Solera foto: Rutherglen.

Skilt ved 1860-vinmarken Tahbilk foto: Cathinca Dege. Inngang Tahbilk foto: Cathinca Dege.



Wines of Portugal er en
interesseorganisasjon som
skal markedsføre viner fra
Portugal (ikke portvin og
madeira). Høsten 2012 invi-
terte de noen vinskribenter
fra ulike europeiske land
med på en reise til Douro og

Dão. I tillegg arrangerte de
en stor messe i Gamle
Logen i Oslo i november.
Der var det rik anledning til
å smake viner fra hele
Portugal. 
”A world of difference”

er slagordet til Wines of

Portugal, og det er nettopp
Portugals mange unike drue-
sorter som gir portugisisk
vin en egen identitet.
Portugal kan skilte med over
250 unike druesorter.
Gjennom tusenvis av år har
de tilpasset seg lokale vekst-
forhold. Gunstige klimatiske
forhold og et mangfold av
jordsmonn gjør landet godt
egnet til produksjon av kva-
litetsvin. 
Portugal har hatt sine

økonomiske og politiske

opp- og nedturer. Fra å være
en viktig sjøfartsnasjon og
stormakt gikk Portugal til å
bli ett av de fattige landene
i Europa. Etter den fredelige
revolusjonen i 1974, og ikke
minst etter inntreden i EU i
1986, har det skjedd store
forandringer. 
Portugals vinhistorie går

hele 4000 år tilbake i tid.
Fønikere, romere og arabere
har alle satt sine spor. Et
nært forhold til England og
et ikke så nært forhold til
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Frankrike har bidratt til
populariteten av madeira og
portvin. I dag fremstår
Portugal som et meget inter-
essant vinland og kan tilby
alt fra enkle, perlende tørre
hvitviner til kraftige, lag-
ringsdyktige portviner.
Portugals viner tilbyr noe
ekte og unikt. De er ofte til
svært lave priser sammen-
lignet med mange andre
vinproduserende land. 
Portugal var tidligere

kjent for masseprodusert

vin av middelmådig kva-
litet. Hovedgrunnen til dette
er at nesten all vin ble pro-
dusert i kooperativer.
Kooperativene betalte for
mengde druer uten å tenke
på druenes kvalitet. I 1950-
og 60-årene ble det etablert
over 100 kooperativer i
Portugal. I enkelte regioner,
som i Dão, ble all vin ute-
lukkende produsert i koope-
rativer. 
Portugals nye vinhistorie

startet i 1986 da landet ble

medlem av EU.
Kooperativenes domine-
rende rolle ble svekket ved
at mange produsenter startet
for seg selv og satset på
produksjon av kvalitetsvin.
Takket være EU penger ble
det investert i nytt moderne
utstyr og produksjonsan-
legg.  Dette gjaldt ikke
minst områdene Dão,
Bairrada, Douro og
Alentejo. Dagens genera-
sjon av vinmakere er kunn-
skapsrike. De er bevisste på

at god  vin lages i vinmar-
ken. De er opptatt av å for-
valte arven fra tidligere
generasjoner  på best mulig
måte, og ikke minst er de
opptatt av å ta vare på
Portugals mange stedegne
og unike druesorter. 
Blant de mest kjente blå

druene finner vi Touriga
Na�ional, Castelão, Touriga
Franca, Tinta Roriz/
Arogonez (Tempranillo i
Spania) og Trincadeira. De
mest kjente grønne er:

I et land som tidligere var dominert av halvtørr
rosévin og rustikke viner av ymse kvalitet fra en
av de mange kooperativene, handler det i dag
om kvalitetsvin og stedegne druer. 

Store viner fra 
et lite vinland
Douro fra Rui Cunha.



Alvarinho, Loureiro, Fernão
Gomez, Arinto og
Encruzado. 
Mange av de blå druene

inneholder mye farge og tan-
nin. Tradisjonelt har det
vært vanlig  med lang mase-
rasjonstid og utstrakt bruk
av stilker i fremstillingspro-
sessen . Dette, kombinert
med hard pressing av dru-
ene, resulterte i rustikke,
tanninrike viner med behov
for lang modning på store
fat eller i betong før de var
klare for tapping på flaske.
I dag avstilkes druene,
maserasjonstiden er blitt
kortene, og pressingen skjer
mer skånsom. Det er flere
produsenter som benytter
lagares, og de fottråkker
druene for å få raskere
uttrekk av farge og et mer
skånsomt uttrekk av tanni-
ner. Modningen skjer både
på nye og mindre fat, store

fat og i betong. 
En av særegenhetene med

portugisisk vin er de såkalte
”field blends”, hvor mange
ulike druetyper er blandet i
samme vinmark. Druene
plukkes og vinifieres sam-
men. Dette gjelder spesielt i
Douro dalen hvor mange av
vinmarkene som tidligere
ble benyttet til portvin, nå
benyttes til fremstilling av
rødvin. 

Vinho Verde 
Chablis, Riesling eller
Vinho Verde? Hvis du har
lyst til å prøve noe nytt,
prøv en Vinho Verde. De
aller beste er fyldige, litt
fete i stilen, tørre og friske
med lang ettersmak og
basert på Alvarinho druen.
Den tradisjonelle stilen er
litt enklere. Den er tørr og
frisk med et lett syrlig preg
og et moderat alkoholinn-

hold som smaker herlig en
varm sommerdag. 

Douro
Douro er et område i
rivende utvikling. Her finner
vi flere av den nye genera-
sjons vinmakere. Mange av
dem utveksler erfaringer og
arbeider nært sammen. The
Douro Boys, et samarbeid
mellom Dirk Niepoort,
Quinta do Vallado, Quinta
do Crasto, Quinta do Vale
Dona Maria og Quinta do
Vale Meão, er et eksempel
på dette. I tillegg til sine
respektive vingårder, arbei-
der de sammen for å promo-
tere vinene fra Douro. 
Det er over 46 000 ha

med vinmark i Douro og
rundt 40 000 dyrkere.
Mange av dem eier ikke mer
enn 0,5 ha. Mange av dem
som tidligere leverte druer
til et av de store portvinshu-

sene, har nå begynt å tappe
og selge vinene under egen
etikett. 
Vinmarker som før ble

benyttet til produksjon av
portvin, benyttes nå til frem-
stilling av stille viner. Men
rødvinsproduksjon i området
er slett ikke av ny dato.
Allerede i 1950-årene lan-
serte vinhuset Ferreira rød-
vinen Barcha Velha, en vin
som kun fremstilles i de
aller beste årene. Barcha
Velha regnes  fremdeles som
en av Portugals beste viner.
Jeg har vært så heldig å
smake 1966 årgangen ved
flere anledninger, senest for
to år siden. Vinen var frem-
deles i live og er et klart
bevis på holdbarheten i por-
tugisiske viner. 
Hele 80 ulike druersorter

er tillatt, men de mest aner-
kjente er Touriga Nacional,
Tinta Roriz, Tinta Barroca,

Touriga Francesa og Tinta
Cão. 

Dão
Vinene fra Dão var tidligere
kjent som noen av de beste
fra Portugal. Hadde det ikke
vært for den lange perioden
hvor all vin ble produsert av
et av de mange kooperati-
vene, hadde Dão kanskje
vært Portugals beste rød-
vinsdistrikt i dag. De klima-
tiske forholdene er ideelle
for dyrking av druer. Omgitt
av fjell på alle kanter, ligger
Dão godt beskyttet mot dår-
lig vær fra vest og stekende
hete fra øst. Vinmarkene lig-
ger på mellom 400 – 500
moh. Temperaturforskjell
mellom natt og dag sikrer et
godt syrenivå i druene. For
det meste brukes Touriga
Nacional, Tinta Roriz, Jaen
eller Alfrocheiro. Det lages
også noen spennende hvite

viner av Encruzado.  Her
finnes fremdeles en stor
andel kooperativer, men etter
at monopolet ble opphevet i
1989, har en rekke små fir-
maer etablert seg og område
er i ferd med å gjenoppstå
som et viktig område for
kvaltitetsvin. Julia Kemper,
Quinta da Saes og Quinta do
Perdigão er verd å prøve. 

Bairrada
Bairrada har navnet sitt fra
det leirholdige jordsmonnet
som på portugisisk heter
Bairros. I motsetning til
andre områder, har man inn-
til nylig satset mye på en
drue, den syre- og tannin
rike druen Baga. Inntil 2003
skulle all rødvin inneholde
minimum 85 prosent Baga.
Fordi druen har vanskelighe-
ter for å modne optimalt i
kjølige år, ble man enige om
å endre lovgivningen og til-

late bruk av andre druesor-
ter. I dag kan finnes det
viner fra Bairrada helt uten
Baga. Som en konsekvens av
lovendringen, har en av
områdets ledende produsen-
ter, Luis Pato, begynt å tappe
vinene sine som Vinho
Regional og ikke som DOC
Bairrada. Det produseres
også noe hvitvin basert på
Maria Gomes og Bical. 

Alentejo
Alentejo er Portugals største
vinregion og et av de beste
stedene for rimelige rødviner
av god kvalitet. Et tørt og
varmt klima gjør området
ideelt for landbruk. Mens
druer og oliventrær trives
godt i magert jordsmonn,
finner vi kvegdrift og korn
produksjon der hvor jorden
er mer fruktbar. Alentejo har
også en stor produksjon av
kork. De viktigste druene er

Aragones, Trincadeira og
Alicante Bouchet. Her finner
vi også internasjonale druer
som Syrah og Cabernet
Sauvignon. 
Portugisisk vin blir stadig

bedre. Kvalitetshevingen vi
har sett de siste 20 – 30
årene er formidabel. Prisene
er fremdeles gunstige. I en
verden dominert av Cabernet
Sauvignon og Chardonnay
representerer Portugals unike
druer noe annerledes og
spennende for den vininte-
resserte. Men det er kanskje
også mangelen på lett gjen-
kjennelige navn som gjør det
vanskelig å markedsføre
Portugal som vinland.
Vinmonopolet lanserte en
rekke viner fra Portugal i
november i fjor. Så dersom
du ikke har blitt kjent med
portugisisk vin tidligere bør
du gripe anledningen nå. 

Cathinca Dege
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Lagares foto: Cathinca Dege.
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«Grunnet sødmen er denne
min favorittvin til hummer,
og dere bør absolutt prøve
den til lam! Det er helt fan-
tastisk, jeg kan love dere
det. Vinen er laget av råma-
teriale fra en enkelt vin-
mark med moderat gamle
stokker, om lag 50-60 år,
og den tar 40 år i kjelle-
ren.»

Tradisjonene i orden
Dette med hvitvin til lam
var bare en av mange fore-

stillinger som ble snudd
opp ned i løpet av kvelden
Raimund Prüm var på
Golia Vinklubb i april.
Denne humørfylte og mor-
somme tyskeren kommer
fra en familie som har dre-
vet vindyrking i Mosel i
over 800 år! Navnet på fir-
maet hans er S. A. Prüm,
etter Sebastian Alois som
levde på 1800-tallet. En av
sønnene til denne Sebastian
Alois, også han gitt navnet
Sebastian Alois, etablerte

vinanlegget i 1911. 
Raimund, som er barne-

barnet til sistnevnte
Sebastian Alois, har bygd
på vinanlegget i landsbyen
Wehlen, og eier 130 mål
(13 hektar) meget godt
beliggende vinmark i de
bratte skråningene i Mosel.
Det kan nevnes at han er
den stolte eier av parsellen
med soluret som har gitt
den berømte vinmarken
Wehlener Sonnenuhr nav-
net sitt. S. A. Prüm ekspor-

terer i dag vin til en rekke
land i alle kontinenter.

Overraskende påstander
Riesling er en druesort som
trenger kalde føtter og
varmt hode for å gi topp-
klasses viner, det får den
oppe i de bratte skråningene
i Mosel, men ikke i den
flate «potetåkeren» nede
ved elven, kunne Raimund
fortelle oss. «Vet dere hva
som skjedde med de bratte
og tørre vinmarkene da vin-

lusa kom til Mosel? –
Ingenting, men nede i pote-
tåkeren hvor den rike avren-
te jorden fra de bratte skrå-
ningene befinner seg måtte
man naturligvis plante på
nytt, på importerte rotstok-
ker. I mine eldste parseller
er de yngste vinstokkene fra
1905, og de er alle upode-
de!»
Disse og mange andre

overraskende opplysninger
og påstander ble fremsatt
med masse humør og noen

latterkuler og tok det full-
satte velhuset med storm.
De mest kontroversielle
påstandene var at han lover
at toppvinene hans passer
utrolig godt til reinsdyr,
gjerne med sopp som tilbe-
hør, og at de holder fint i
opp til seks uker etter
åpning, såfremt man setter
korken på igjen. 
Man har selvfølgelig ikke

reinsdyr i Tyskland, men
siden Raimund for en stund
siden giftet seg med en

finsk restauranteier, kunne
han forsikre om at han har
omfattende erfaringer med
hvordan vinene hans går til
det skandinaviske kjøkken.
Lokalt går det mye i vills-
vin, og han kunne si at der-
som man får skutt disse
skadedyrene før de ødeleg-
ger avlingene, gjør de seg
meget godt til vinene som
kommer etterpå…
Dette med at vinene skal

holde fint i 4-6 uker etter
åpning høres ganske utrolig

ut, men Raimünd viker ikke
en tomme på den påstanden.
Han understreker hvilken
fordel dette er for restauran-
ter som selger vin per glass,
noe man ikke minst har
erfart i konas restaurant.
Der selges det naturligvis
mye av Prüms viner.

Tørre rieslinger
Ikke overraskede er det kun
hvitvin og druesorten ries-
ling Prüm befatter seg med.
Vi prøvde tre tørre viner og

Raimund 
Prüm

på Golia 
Vinklubb

Vi har lett for å overse eller ta Mosel-området generelt, og 
kanskje produsenter som S. A. Prüm spesielt, for gitt. 

De kan by på stødighet, bunnsolid kvalitet og et avgjørende
forsprang på hvitvinsproduksjon. I tillegg er de beste 

vinene fra Mosel ofte sterkt underpriset!
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tre viner med en del sødme.
Vi startet med Solitär

2011 Riesling Trocken, en
vin til 115 kroner. Den står i
Bestillingsutvalget, og har
bestillingsnummer 127601.
Til tross for lav pris er alt
råstoffet håndplukket fra
selveide, bratte vinmarker.
Mosten er maserert i 12-15
timer sammen med skallene
før en meget forsiktig pres-
sing, og den er tilsatt kulti-
vert gjær fordi Prüm vil ha
den på markedet hurtig.
Gjæringen foregår for øvrig
på ståltanker, ved lav tem-
peratur. 
Soletär har en ganske

høy duftintensitet med tanke

på sin moderate pris. Den
dufter av grønne epler, litt
sitron og har et fint, lite
mineralpreg. Smaken er
overraskende rund, med fin-
stemt fylde, sødme og bit-
terhet, og den har litt leng-
de. En behagelig vin.
Raimund sier han nå

lenger ikke tåler svært høy
friskhet i vinene, og har
moderert seg der. Dette for-
klarer nok rundheten som
går igjen i denne og kom-
mende viner, men samtidig
bløffer han oss fordi alle
vinene hans har mye syre.
Undertegnede synes det er
godt gjort å få en rimelig
vin med hele 7,5 gram syre

per liter til å smake bløtt.
Soletär er perfekt til

reker, lettere fiskeretter, lyst
kjøtt og grønnsaker. Vi
hadde den til helt nylaget
sushi. Ikke dumt, det heller.
Raimund var raskt frempå
og sa at Soletär er vinen
man drikker når som helst
man har lyst på et glass, og
at det ikke er vin man skal
analysere.

Neste vin er Blue
Riesling Kabinett Trocken
2010. Denne vinen til 150
kroner (Bestillingsutvalget
9629801) har navn og eti-
kett inspirert av blåskiferen
som er jordsmonnet de

aktuelle druestokkene vok-
ser i, rundt byen Bernkastel.
Fra og med dette nivået er
det villgjær som gjelder.
Raimund kan opplyse at
mosten ofte kan ligge i
ukesvis før gjæringen setter
i gang. Etter denne gjæring-
en på ståltanker får vinen
ligge sammen med bunnfal-
let sitt (sür lie) for å oppnå
mer kompleksitet og rik-
dom.
Blue har en nesten

eksplosiv duft av gule epler
og Marie-kjeks, altså den
umiskjennelige mineralduf-
ten man gjenkjenner fra
gode Mosel-viner med noe
utvikling. Duften er klart

mer kompleks enn Soletär,
naturligvis, og igjen får vi
en bløt og rik smak som
henger ganske fint. Blue har
en pen liten sødme og
balansert friskhet. Denne
vinen ble godt likt rundt på
bordene under prøvingen,
og den vil hamle opp med
kraftigere mat enn forgjeng-
eren.

Underpriset 
investeringsobjekt
Siste tørre hvitvin var
Wehlener Sonnenuhr Alte
Reben GG (Grosses
Gewächs, fra de anerkjent
beste enkeltvinmarkene)
2010. S. A. Prüm eier mer

enn 60 % av den opprinneli-
ge sonen i Wehlener
Sonnenuhr, og denne vinen
kommer fra ekstremt gamle,
upodede vinstokker som har
klort seg fast i de bratte
fjellsidene. Alt arbeid i
disse vinmarkene må selv-
følgelig gjøres for hånd, og
vinmarken er økologisk dre-
vet. Det anvendes ikke kul-
tivert gjær eller andre tilset-
ningsstoffer utenom sulfit-
ter, og gjæringen foregikk
over ni uker. Vinen ble der-
etter lagret en måned på
store, gamle eikefat.
Wehlener Sonnenuhr Alte

Reben (betyr gamle vin-
stokker) GG 2010 har frem-
deles en dempet, men ren,
dyp og tiltalende duft av
mineral, urter og sitrusfrukt.
I motsetning til forrige vin
er det her smaken som er
eksplosiv. Den er fet, tett og
perfekt balansert mellom
stor syre og en kledelig liten
sødme.

Ettersmaken har stor
lengde. I profesjonell vin-
prøving er dette en innar-
beidet betegnelse for høyes-
te kategori, og innebærer at
god (viktig) ettersmak skal
kjennes tydelig i mer enn
12 sekunder. Ettersmakens
lengde i vin og brennevin er
viktigste kriterium for pro-
duktets konsentrasjon.
Denne tiltalende vinen er

faktisk å finne i alle større
Vinmonopol-utsalg
(9651001). Her bør samlere
kjenne sin besøkstid, for
prisen på 225 kroner er lat-
terlig lav. Vinen kommer fra
en vinmark som får selv de
beste Grand Cru-vinmar-
kene i Burgund til å blekne.
Riesling er en mye mer
spennende druesort enn
Burgunds nesten kjedelige
chardonnay og tyskeren er
ikke overeiket. 
Den syrerike 2010-

årgangen har et ekstraordi-
nært lagringspotensial. Den
trenger minst to, tre år for å
«løsne opp» og løfte aroma,
kompleksitet og smak.

Prüm sier den holder i
minst 20-30 år. Snapp opp
en kasse eller tre før kine-
serne kommer på sporet og
sender prisene til himmels!

Halvtørr og folkelig
Essence Riesling 2012 er
Prüms mest solgte vin på
det norske marked, noe som
sikkert skyldes 22,5 gram
sukker per liter og lav pris,
110 kroner. En ukomplisert
stil med ren duft av friske
unge grønne epler, sitron og
litt underliggende mineraler,
og rik og behagelig smak
med fedme, sødme og passe
friskhet sørger for det.
Prüm får her råstoff fra

kontraktdyrkere. Likevel
forlanger han håndplukket
råstoff på kabinett- og aus-
lese-nivå fra bratte skrå-
ninger. Det anvendes kulti-
vert gjær, og vinen har del-
vis gjennomgått malolaktisk
gjæring (den bakterielle
prosessen som omdanner
«sinte eplesyrer» til «bløtere
melkesyre», standard i rød-
vinsproduksjon, ofte blok-
kert i hvitvinsproduksjon)
for å gjøre den mer anven-
delig. Han kaller den selv
for feinherb, altså naturlig
restsødme, en sødmegrad
mellom trocken og halbtroc-
ken. 
Vi vil heller si den er

halvtørr, og det er en vin
som vil gå godt til sterk ori-
entalsk mat, røkelaks, bløte
oster, sushi eller rett og slett
som en terrassevin.

Seriøst og halvsøtt
Nest siste vin var Graacher
Himmelreich Riesling
Spätlese 2011, Raimunds
hummerfavoritt. Også denne
er populær i Norge. Den
fins i de største polutsal-
gene, og koster 145 kroner
(376901). Det er en rimelig
pris med tanke på at den
kommer fra en bratt enkelt-
vinmark med gamle vin-
stokker. Den har svært stor
duftintensitet med fin
kompleksitet. Man kan

tydelig ane noe parafin-
eller vokslignende i duften.
Det er typisk for utviklede
hvitviner, særlig de riesling-
baserte.
Smaken er ren, rund og

med relativt generøs sødme,
56 gram per liter. En stor
syre hjelper godt til med å
holde sødmen i sjakk, og
ettersmaken henger godt i.
Likevel blir dette litt for søtt
for mange av oss. Det kan
fort bli vanskelig å finne
egnede bruksområder.
Kanskje den er best å drikke
alene eller å prøve til gåse-
lever eller til desserter som
ikke er veldig søte. Hva
med frukt og bær?
Wehlener Sonnenuhr

Riesling Auslese 2006 er
den beste halvsøte Prüm-
vinen som tas inn til Norge.
Den koster 306 kroner, og
står i Bestillingsutvalget
(1386101). I motsetning til
den tørre Sonnenuhr-vinen
er denne Auslese tilstrekke-
lig utviklet både i duft og
smak til å kunne nytes nå
selv om Raimund innestår
for at den vil kunne holder
lenger enn oss!
Den har en tøff og intens

duft av mineraler, petro-
leum, tropisk frukt, støtte
epler og urter. Smaken er
fet og rik med deilig sødme
og balanserende friskhet.
Den har stor lengde i etter-
smaken, og fremstår som
både tøff og innsmigrende
på samme tid. 
Sonnenuhr Auslese har

enda mer sukker enn forrige
vin, 65 gram per liter, men
den ekstra konsentrasjonen,
kompleksiteten og lagringen
medfører at den bærer sød-
men enda bedre. I beskri-
velsen av denne vinen myk-
ner selv Raimund Prüm, og
medgir at det her er like
greit å droppe maten og
nyte vinen alene.

Tekst og foto 
Tom Daniel Nicolaisen



• Den Blinde Ku - oster
• Via Italia - økomat fra Italia
• Heidal gård - viltburger/kjøttprodukter 
• Johan Persbråten – lam - fenalår - storfekjøtt
• Horgen gård - økokjøtt
• Alhaug gård - saft/eplemost
• Gårdsbutikken Duggurd på Øverland 
• Innigo - drikke av frukt
• Isrosa - økologisk is 
• Eggen Gardsysteri - ost
• Grøstad – svineprodukter – pølser og posteier
• Tydal kjøtt
• Grøndalen Gård - Nyr 
• Økologisk spesialkorn og brød
• Smaksverksted Bondens Marked og 
Kolonihagens kjøkkensjef

• NONDOS har stand sammen med Biodynamisk Forening
• Derinngarden ost 
• Tind spekevarer
• Barcho – olivenoljer og andre delikatesser
• Birkelundens lille franske ostebutikk – franske oster
• Fenaknoken – spekemat og andre norske delikatesse
• The Haciendas Club – spanske tapasretter

Du får anledning til å smake 100-vis forskjellige viner fra mer
enn 20 vinimportører. Noen av importørene som tar med sine
beste viner er Domaine Wines, Red & White, As you like it, Best
Cellars, Conchay y Toro, Vinhuset Nofra , Viva Vino, Bache-
Gabrielsen, Interlope, B & R Wine, Palmer Group, Symphosium
Wines, Vinarius, Engelstad, Vine, Autentico, Enoteca Norge,
VinAroma, Viniveriwines, United Wineries, Best Buys Natural
Wines, Best Buys Natural Wines, Gaia Wine & Spirit

I tillegg kan du planlegge din neste vintur hos Inspiratour.
Se våre hjemmesider for oppdatert liste over utstillere
http://www.nvkf.no/

Salg av produkter
Alle mat- og delikatesseutstillerne vil ha med seg både vare-
prøver og salgsvarer. Her blir det mange gode messetilbud.

Foredrag:
Det blir flere spennende foredrag som bl.a.:
- Olivenolje - det flytende gull
- Alessio Planeta, vinmaker og eier hos Planeta Sicilia, holder
foredrag om økologisk vin
- Økologisk vin en hype eller tegn på kvalitet
- Økologisk mat: Økonomi eller Økologi. Må vi velge?
Klubbtilhørighet Må oppgis. Dersom gjest/ikke-medlem; skriv
"Ikke-medlem" 

Tid: Tirsdag 4. juni kl. 16:00 – 20:00
Sted: Gamle Logen, Grev Wedels pl. 2, 0151 Oslo 
Pris: Medlemmer i NVkF: kr. 250,-

Ikke-medlemmer: kr. 395,-
Påmelding: https://www.deltager.no/mat-_og

_vinmesse_04062013

Velkommen!

I år igjen samarbeider vi med Slow Food Asker og Bærum for å styrke
matsiden til Norges største Mat- og Vinmesse. I år blir det over dobbelt så
mange matboder sammenliknet med i fjor, over 20 stykk, som bl.a.:

Norges største 

MAT‐ OG VINMESSE
4. juni 2013
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I idretts- og musikkverde-
nen heter det at det tar 10 år
og 10.000 treningstimer for
å kunne komme opp på et
internasjonalt toppnivå. Det
vil si 1.000 treningstimer pr
år, som igjen gir 19 timer pr
uke som igjen vil si 3 timer
trening om dagen – hver
dag 365 dager i året i 10
påfølgende år. All trening
skal ha innhold og mål. Alle
idrettsutøverne som vinner
gull for Norge i OL eller
VM sammenheng har vært
igjennom dette for å komme
opp på et internasjonalt
toppnivå.
Tilsvarende er det for musi-
kere. Det tar 10.000 timer
med øving og konserter
gjennom en tiårsperiode for
å kunne bli en internasjonal
toppmusiker.
Denne boken viser en

person som gjør en tilsva-
rende kraftanstrengelse
gjennom en årrekke for å

kunne komme på et så høyt
nivå som mulig innen kun-
sten å kunne forstå en vin
helt ut. Forfatteren har vir-
kelig ofret mye både av tid,
penger og intellektuell
kapasitet for å komme på et
så høyt nivå. Det er beun-
dringsverdig. 
Som nordmenn elsker vi

idrettsheltene våre og hva
de ofrer for det de synes er
det gøyeste i denne verden,
nemlig å trene. Enten det er
å sykle, kaste spyd, gå på
ski eller annen idrett som de
liker. Vi aksepterer og er til
og med glade og stolte over
at de tjener penger på det. 
Ære være dem som går

den samme harde løypen
for oss som liker vin. Det er
av de beste vi har noe å
lære. I denne boken er det
mange gode tips som en
kan ta med seg i hverdagen
for å kunne få en bedre for-
ståelse av vin. Vi trenger

ikke alle å gå den samme
lange veien som forfatteren.
Men vi har alle mye å lære.
For å sitere forfatteren.

Vin er summen av lærdom
og innsikter fra en rekke
fagområder, der noen er
viktigere enn andre, som for
eksempel botanikk og plan-
tesykdommer, biologi, ento-
mologi, geologi, metallurgi,
biokjemi, historie og økono-
mi. Videre er det nødvendig
å ha detaljert kunnskap om
klassifikasjon i de enkelte
geografiske områdene.
For igjen å sammenlikne

dette med idretten. Vi som
liker å gå på ski har stor
glede av å gå vår søndag-
stur, selv om vi ikke har den
samme teknikken, flyten,
utholdenhet og kroppsbe-

herskelse som Marit
Bjørgen eller Petter Northug
jr. Men det er utrolig hva
litt bedre teknikk betyr for
skigleden. Litt av det
samme opplever vi med
denne boken.
Boken tar opp mange

spennende temaer som
veien til smaken, forsvar for
kresenheten, kvalitetsforstå-
elser, valg av glass, rengjø-
ring av glass for å nevne de
første kapitlene. Alt grundig
skrevet med et personlig
preg som gjør boken lett å
lese.
Dette er en bok som jeg

helt sikkert kommer til å
lese om igjen ved flere
anledninger.
God lesing og fornøyelse.

Anmeldt av Kristian Gahre

En vingurus guide til  himmelen

Meget velskrevet og lettlest bok av en vin-nerd som gjør sitt
aller ytterste for å få en bedre og dypere forståelse av vin.
Spennende å lese hvor langt en person går, og er villig til å
gå for å få en dypere og bedre vinopplevelse. Hvis jeg kan

bruke ordet dypere og bedre i denne sammenhengen. Forfatteren er
villig til å gå veldig langt, nesten uansett hvor ørliten den økte opple-
velse av vin vil medføre.

Mange gode tips for oss amatører.
Spennende og gode nettsteder som anbefales.
En leseverdig og god bok, som vil bli lest igjen.

Stor fokus omkring det tekniske rundt vin, glass, rengjø-
ring av glass, lagring mm. Savner litt av gleden med en
god vin. En god vin blir bedre sammen med mat. Kapitlet
om vin til mat er utelatt.
Hva er en god vin hvis man ikke kan dele den med noen?

I følge forfatteren vil han ikke dele en god vin med noen, ikke en
gang sine nærmeste, hvis de ikke har kunnskaper nok til å kunne
forstå vinen fullt ut. Enhver person er i sin fulle rette til å mene og
gjennomføre dette prinsippet. Men kommer en guru, som forfatteren
benevner seg selv, nærmere himmelen av den grunn? For min del er
vin og mat noe man deler sammen med andre. Det er da man får
de største opplevelsene. Denne gleden virker helt fremmed for forfat-
teren.
Savner et kapittel om vin sammen med mat. Vin alene er interes-
sant. Men sammen med mat får det en ny dimensjon som gjør at
man kan få en, for å bruke forfatterens tittel, en «himmelsk» opple-
velse.
En vinbok skrevet av en nerd til en annen ….

Konklusjon:
En bok man bør lese.

BOKEN

Bokanmeldelse

Hvilken tittel på en bok. Bare tittelen på boken
gir en lyst til å lese og lære mer om dette lille,
men du verden så spennende temaet som vin
er. Dette er ikke en guidebok i den enkleste 
forståelsen av ordet. Dette er en bok hvor for-
fatteren forteller om både enkle og kompliserte
grep for å trene seg opp til å få en bedre 
vinopplevelse. For forfatteren har det tatt
mellom 30 – 50 år å trene seg opp til det nivået
han har i dag og hvor han han har smakt over
30.000 flasker med vin. Med andre ord ingen
snarvei her.

En vingurus guide til himmelen
av Per Mæleng
Kagge Forlag AS
ISBN 978 – 82 –489 – 1212 - 5 
Pris veil. kr 399

+

–

Det ble meget interessant å
åpne en ny bok av en person
som man bare har fulgt på
tv og har hatt et litt ambiva-
lent forhold til. Jeg har hel-
ler ikke hatt gleden av å
lese noen av hans tidligere
bøker, men har jo fått et
desidert inntrykk av en
meget bestemt og litt arro-
gant person som skjeller og
smeller, og markerer seg
skikkelig. Desto mer inter-
essant å bla seg gjennom
denne ganske personlige
reisen gjennom et liv i
matens verden, på godt og
vondt. Opplevelser fra han
startet sin karriere som opp-
vasker på en restaurant i
Provincetown, gjennom
møter med store personlig-
heter innen faget. Levende,
ærlige og ganske skarpe
skildringer av mennesker
han har truffet og blitt
involvert med gjennom et
langt liv over grytene, som
TV-kjendis og på sine reiser
rundt i en verden av mat og
drikke. Med stor selverkjen-
nelse og innrømmelser
beskriver han sine opple-
velser, sine betraktninger
om mennesker han møter,
saftige beskrivelser og i
kraftige vendinger, som sta-
dig kaller på latteren, og
henger samtidig ut matner-
der, det pretensiøse, hva
noen mennesker er villige
til å betale av vannvittige
priser for middelmådig mat
bare stedet er hipt nok. Han

går heller ikke av veien for
å henge ut kjøttindustrien i
USA og sparer ikke på kon-
fekten i så måte, et levende
ordbruk, og her skal man
kanskje også rette en takk
til en tydelig dyktig overset-
ter som virkelig har fått
frem nyansene i språkbru-
ken. Som i avsnittet om hel-
ter og skurker hvor han vek-
selvis roser og riser – etter-
trykkelig – og her får
mange passet påskrevet, i
ærlige beskrivelser. Om
hevngjerrige skribenter og
restauranteiere, om alt det
ufine og det underfundige
som skjer innenfor veggene
i denne gastronomiens ver-
den. Fortellinger om hvor-
dan det er å være en kjøk-
kensjef, og likedan å jobbe
under en kjøkkensjef av det
rette kaliber.  Er du en mat-
skribent som har gjort og
gjør en skikkelig bra jobb,
her velter rosen frem  - men
leder du en paneldebatt, og
bruker tiden til ditt eget
yndlingstema – deg selv -
og helt glemmer de som er
med, da får du så hatten
passer.
Normalt ville jeg ikke

falle for denne type bok, der
man henger ut personer ved
navn så ettertrykkelig, men
dette er så velskrevet, full
av vidd, humor, fortellerev-
ne, og ikke minst, den er
ikke ensidig, det positive
kommer også frem. Et vell
av erfaringer gjennom et

langt liv i en verden vi van-
ligvis tenker på som fasci-
nerende. Der vi ofte bare
ser fasaden, hva et godt
kjøkken og gode kokker
klarer å tilberede og servere
delikat til vår nytelse, uten å
tenke på det tøffe livet,
stresset, maset og intrigene
som ofte ligger bakom kjøk-
kenveggen. Hvor mange har
ikke drømt om som ung å

bli kokk eller drive en egen
restaurant. Etter en litterær
opplevelse som dette, skal
man kanskje være glad for
at man ikke valgte den
veien her i livet, og heller
bare nyte denne boken sam-
men med et godt glass vin.
Den er absolutt verd å lese.
Anbefales på det varmeste.

Sten V. Holt

Medium rå?

Medium Rå
(Org.tittel: Medium Raw)
Anthony Bourdain
Schibsted forlagISBN 978-82-516-5509-5
Oversatt av Morten Hansen
Kr. 299,-

Skriv – og vinn!
De siste års lille konkurranse på skrivefronten,
har tydelig inspirert flere til velskrevne og 
innholdsrike artikler.
Vi takker for mange gode bidrag, og fortsetter
medtilsvarende opplegg i 2013.

Årets artikkel i Bulletin 2012 ble
Gunnar Skoglunds artikkel om Piemonte.
Årets beste artikkel 2013 blir offentliggjort på
årsmøtet 2014!



30 Bulletin 2-2013 Bulletin 2-2013  31

Årsmøtet

Restaurant Argent er jo
meget anerkjent for sitt
utsøkte kjøkken, der den
ligger litt anonymt borterst i
et hjørne av foajéen på
Operaen. Forventningene til
både kjøkkenet og Bibi
Graetzs viner var store hos
de fleste av oss.
Da alle vinene er anmeldt

i en egen artikkel, vil vi her
kun se på kombinasjonen av
mat og drikke.
Til aperitiff fikk vi ser-

vert en frisk og avkjølt
Vermentino 2011. Akkurat
passe kald og frisk til å sette
smaksløkene i gang, slik en
god aperitiff skal være.
Dette var en god start på
kvelden.
Til forrett ble det servert

røkt kveite med estragon-
mousse, pimientos, sitrong-
elé og epletrøffel. Til denne
ble det servert Casamatta
Bianco 2011. Retten var en
fryd for øyet og var nøye
avstemt i smakene. Kveiten
var mildt røkt slik at den
ikke dominerte over de
andre ingrediensene. Alt
passet godt sammen.
Casamatta Bianco ble litt
tander mot fisken. Hvis
man hadde noe igjen av
aperitiffen, Vermentino
2011, så var det en fulltref-
fer til denne retten. Syren
og det lille krydderpreget i
vermentinodruen var som
skapt for hverandre.
Nydelig.
Mellomretten var okseha-

leraviloli med sellerichips,
ristede fevebønner og mais-
skum. Dette var også en
lekker og nydelig avstemt
rett hvor alle ingrediensene
skapte en fin harmoni og
balanse. De salte og løvtyn-
ne sellerichipsene var så
krispi at det var en fryd.
Hvordan er det mulig å
kutte så løvtynne skiver kan
man jo lure på. Til denne
retten fikk vi servert en lett
avkjølt Casamatta Rosso
2001. Vinen var helt perfekt
temperert. Når den er lett
avkjølt kommer friskheten
og bæraromaene mer til sin
rett. Vinen samme med
pasta og det litt kraftige
oksehalekjøttet skapte en
fin harmoni og løftet hver-
andre opp. Det er slikt man
ønsker at mat og vin skal
utfylle hverandre.
Hovedretten bestod av

oksefilet med smørdampet
svartkål, oliven og nepesalat
sammen med Pommes Anna
og rosmaringlace. Dessverre
var fileten seig som en sko-
såle. Hvis man i stedet tenk-
te seg hvordan den skulle

vært, var det en lekker rett å
se på. Smaksmessig var det
en fin balanse mellom kjøt-
tet, bitterheten i kålen, sød-
men i nepene og krydderet
og sødmen i sausen. Til
denne retten fikk vi servert
lett avkjølt Soffocone del
Vincigliata 2010. Vinen
passet som hånd i hanske
med retten enten du hadde
kjøtt, kål, oliven eller noe
annet på gaffelen. Nydelig
kombinasjon rett og slett.
Norske oster med hjem-

melaget marmelade. Vi fikk
servert to av Norges beste
oster, Kraftkar fra
Tingvollost og Holtefjell fra
Eiker gårdsysteri.
Sistnevnte er en fast ost
med rødkittskorpe, mens
Kraftkar er en blåskimme-
lost tilsatt ekstra fløte. I til-
legg fikk vi en camembert
som vi velger å hoppe over.
Osten ble servert sammen
med tilbehør som 3 for-
skjellige syltetøy og nøtte-
brød. Ostene var modne og
gode, de var riktig tempe-
rert slik at de overhodet
ikke trengte støtte av hver-

ken syltetøy eller brød.
Meget bra oster som virke-
lig viser at det går an å lage
topp oster også her hjemme.
Vinen drakk jeg ved

siden av, Testamatta 2009
også den lett avkjølt. Den
kunne drikkes sammen med
Holtefjell. Men både ost og
vin var bedre hver for seg.
Hvilken vin det var. En flott
vin til å avrunde et stort
måltid før man går over på
den søte avslutningen.
Til dessert fikk vi servert

en sjokoladeganache med
hasselnøtter, marinert blod-
appelsin og lavendelis. En
virkelig god sjokoladebom-
be. Alle ingrediensene pas-
set godt sammen, salt mot
det søte, bitterhet og syre.
Sjokoladen og blodappelsi-
nen smakte godt sammen.
Men appelsinen er en «kil-
ler» sammen med vinen.
Jeg har forundret meg
mange ganger over hvorfor
kjøkkensjefer stadig prøver
seg med appelsin sammen
med vin. Når kjøkkensjefen
i tillegg vet at det er meget
vininteresserte gjester som

skal ha retten skjønner jeg
ikke hvorfor de ikke legger
bånd på seg med hensyn til
appelsin. Holdt man appel-
sinen utenfor passet desser-
ten veldig godt sammen
med Allegrinins recioto
2008. Sjokolade, lavendelis
og Recioto. En virkelig god
og søt avslutning på målti-
det.
Helhetsinntrykket var et

meget godt måltid hvor mat
og vin var avstemt mot
hverandre satt sammen med
nennsom hånd. Sjeldent
godt var det. Selv en seig
filet ødelegger ikke helhets-
inntrykket. Ved at rødvinene
ble servert lett avkjølt, gjor-
de det sitt til at de fikk vist
seg fra sin beste side opp
mot maten. Her har somme-
lieren på Argent virkelig
passet godt på for en så stor
forsamling som vi var.
En stor takk til Bibi

Graetz, Lars Rein-Helliesen
i Gaia Wine & Spirit og
Restaurant Argent for et
flott gjennomført arrange-
ment.

Kristian Gahre

Bibi Graetz 
på Restaurant Argent
Årsmøtemiddagen

Det var en flott festpyntet forsamling av vinven-
ner som ankom Operaen lørdagen 9. mars for å
smake de flotte vinene til Bibi Graetz på denne
kritikerroste restauranten. Vi hadde smakt de
samme vinene tidligere på dagen, men nå skul-
le de smakes sammen med mat. Det er jo det
som er spennende. 
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Vinimportøren Gaia har
spesialisert seg på støvellan-
det og innbød til messe i
Oslo Militære Samfund den
5. mars i samarbeid med
Vinofil. Dette var en flott
sjanse til å møte en rekke av
de beste produsentene fra
de fleste regionene. Ikke
overraskende var Piemonte
og Toscana sterkest repre-
sentert, men andre deler av
landet var på ingen måte
glemt.

Dermed oppstår som
vanlig valgets kvaler med
hensyn til hva man skal få
med seg: Skal man prøve
det kjente og kjære (for-
trinnsvis i nye årganger)
eller utvide horisontene ved
å prøve produsenter og
områder man er mindre for-
trolig med? Det blir gjerne
litt av det ene og litt av det
andre. Når man går rundt
slik, blir det sjelden til at
man skriver veldig detaljer-
te smaksnotater. I stedet
prøver man å bli bevisst
karakteristiske forskjeller
mellom produsenter, vin-
marker eller hva det måtte
være, litt avhengig av erfa-
ringsgrunnlag og den
ønsker.
Det er åpenbart populært

med bobler, for trengselen
ved Bellavistas stand er
relativt stor (og vi snakker
her om bransjedelen av

messen, altså mye folk fra
serveringsbransjen).
Franciacorta er en appella-
sjon (eller denominazione)
som gradvis får en større
plass i ens bevissthet etter at
man begynner med å kon-
statere at det ikke er cham-
pagne (stilmessig) til tross
for champagnepriser. Med
tid lærer man å sette pris på
vinenes egenart, og mannen
bak bordet forklarer tålmo-
dig hva som er i hver cuvée
— druesammensetning, tid
på bunnfallet osv. — og
topper det hele med Vittorio
Moretti Extra Brut 2004.
Det hvite nord (vi snak-

ker fortsatt om vin) er ellers
representert ved Jermann
fra Friuli og San Michele
Appiano fra Alto Adige — i
tillegg til Soave med og
uten Soave-navn.
Kultprodusent Jermann byr
på både Vintage Tunina og

«Were Dreams», mens vi
fra San Michele veiledes
gjennom produktspekteret
med forskjellige druer og
serier opp til Sanct Valentin.
Hos Anselmi får vi bekref-
tet at det ikke er noen pla-
ner om å vende tilbake til
Soave-folden, men så er
produsentens renommé godt
nok til å selge vinene,
inkludert to cru-utgaver og
en recioto. Og ved nabobor-
det er Ca’ Rugate.
Piemonte byr på mulig-

heter til å sammenligne.
Rett ved siden av hverandre
står to baroloprodusenter
med temmelig forskjellige
stiler: klassiske Giovanni
Rosso og Burlotto, som
lager viner i en mer opulent
og hedonistisk stil, uten at
det tipper over. Sistnevnte
byr også på druer som freisa
og pelaverga. Barbaresco er
representert ved

Fontanabianca og
Moccagatta, og vi finner
Michele Chiarlo, Francesco
Boschis (fra Dogliani) og
Giulia Negri, for ikke å
glemme Serra og Travaglini
(sistnevnte fra Gattinara).
Det blir noe mindre tid til

Toscana, men den som vil,
kan få med seg Poliziano
(blant de aller fremste i
Montepulciano), Bibi
Graetz (som i tillegg til fol-
kevinene Casamatta serve-
rer sine mest eksklusive
viner), Col d’Orcia (sam-
men med Barbi den
Brunello-produsenten som
har vært lengst på det nor-
ske markedet?), Nittardi og
andre. Fra naboregionen
Umbria kan vi hos
Antonelli konstatere at
sagrantinodruen byr på tan-
ninrike viner som trenger
tid, og som egner seg utmer-
ket til passito. Ellers finner

vi et par produsenter fra
Lazio, som kanskje ikke er
hverdagskost i Norge.
Principe Palavicini har vært
her en stund, og Frascati er
kanskje en vin som mange
tenker på som retro, men
ellers bys det på en rekke
druesorter, deriblant syrah
og petit verdot. Castello di
Torre in Pietra er nok min-
dre kjent i Norge. En Lazio
Bianco er å finne i pollis-
ten, men ellers blir det spe-
sialbestilling (og formo-
dentlig restaurantsalg) for
andre viner, inkludert en
vermentino.
En tur innom Sicilia-

standene bekrefter kjærlig-
hetsforholdet til grillodruen,
her representert ved produ-
senten Marco de Bartoli fra
Marsala. Caricante fra
Benanti (Etna) er også noe
av det bedre Italia har å by
på på hvitvinssiden, mens

rød Etna er representert ved
både endrueviner (nerello
mascalese og nerello cap-
puccio) og blandingsviner.
Planeta rekker vi ikke denne
gangen, men smaking av
denne produsentens viner i
det siste har gjort gamle
fordommer om overeikede
viner til skamme og bydd
på viner der druesorten vir-
kelig kommer til sin rett.
Det kan nevnes at en

rekke av produsentene også
bød på olivenolje (og enkel-
te på grappa), og mat til
messen kom fra Villa
Import, nylig omdøpt fra
Paradiso Import. Dermed
var det mulig å døyve noe
av tanninene fra rødvinene
og holde det gående noe
lenger uten å bli helt num-
men i ganen. I tillegg til å
få en liten smak av italiensk
matkultur, naturligvis.

Vinitalia 2013
Italia er det landet vi
nordmenn kjøper
mest vin fra. Kanskje
er det også det landet
som byr på størst 
vinmangfold. 
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Historien er interessant og
viser at livet kan være full
av tilfeldigheter; eller er det
det? Johan studerte økono-
mi i USA og var vel egent-
lig klar for å bli "slukt opp"
av et meglerhus eller en
bank efter studiene. Før det
var han og en kompis klar
for å reise rundt og nyte
livet; spille golf og hygge
seg; drikke vin og spise god
mat. I 2005 befant de seg i
Oregon; Willamette Valley
der de fant en vingård som
var til salgs. For å gjøre en
lang historie kort. Den ble
kjøpt med god støtte fra
både bank og opphav hjem-
me i Norge.
Vinmarkene er på 85

acres; dvs. 35 hektar.

Vinmarkene er relativt flate
men har en moderat helling.
Eftermiddagsvinder og kjø-
lige aftentemperaturer gjør
at vingården er egnet for
dyrking av Pinot Noir og
Chardonnay. Vinmarkene
ligger ikke høyt; mellom 50
og 120 meter over havet.
I dag har gården blitt til

Johan Vineyards og drives
helt efter økologiske prin-
sipper. Det meste av pro-
duksjonen er basert på Pinot
Noir og Chardonnay, men
det produseres også noe
Pinot Gris. Vinene vil Johan
Vineyards er ikke akkurat
det man forventer seg av
amerikanske viner og ikke
det man forventer seg av
amerikansk Pinot Noir. De

har en litt annen karakter
enn Burgund, men dette er
tross alt 8.600 km unna
Beaune. Vinene til Johan
fremstår som noe klarere og
mer syrlige enn de man
kanskje har dannet seg bil-
det av som typisk ameri-
kansk. Mer matvennlige.
Vinene til Johan har fått

gode anmeldelser og var
blant annet nevnt i de
renommerte vintidsskriftet
Decanter som en kommende
stjerne.
Vinene ble smakt av

Vinforeningen på Druen
sammen med Nils Dag
Sundby; Johans far og
Thomas Jakobsen fra
Oregon Wines som importe-
rer vinene til Norge.

Hvitviner
Johan Vineyards Pinot Gris
2010
Johan Vineyards 
78 poeng
Ikke på Polet
Ca 190,- ($11 i USA)
Fin gul farge
Pen blomsterpreget duft.
Varm frukt. Fyldig smak,

men ikke helt heldig i mun-
nen.
Grei vin.

Johan Vineyards Farmlands
White Table Wine 2011
Johan Vineyards 
81 poeng
#1910
189,70
Klar gul farge.
Saftig gul frukt. Varm duft
Fyldig og flott frukt med en
sødmefylt rundhet
Pen fruktig, men relativt
enkel vin. Middels lengde.

Johan Vineyards
Chardonnay Reserve 2009
Johan Vineyards 
85 poeng
#1909
277,90
Gul, litt uklar
Animalsk, sitrus, lett eik
Pen smak av frukt, sitrus.
Noe eik.
Pen Chardonnay med fin
fylde og lengde. Pen balan-
se og fin kropp. Bra vin til
prisen.

Rødviner
Johan Vineyards Farmlands
Pinot Noir 2011
Johan Vineyards 
82 poeng
#1911
201,90
Purpurrød på farge. Klar og
fin vin
Fruktig duft av mørke bær;
varme kirsebær
Lett kjølig, men fyldig frukt
En lett, pen og elegant vin.
Godt PN-kjøp

Johan Vineyards Pinot Noir
2008
Johan Vineyards 
85 poeng
#1909
250,70
Pen fiolett farge
Flott moden frukt, snev av
jord og humus
Fyldig, middels varm frukt.
Pen rundhet i munnen med
flott "krydder"
Pen, balansert vin. Bra leng-
de og fylde. Bra kjøp. Ikke
mye Burgund til denne pri-
sen er å oppdrive.

Johan Vineyards Pinot Noir
Nils Reserve 2007
Johan Vineyards 
88 poeng
#1908
315,90
Flott Burgunderfarge. Klar.
Varme dufter av humus og
sopp. Kirsebær frukt aroma,
med et snev av anis.
Kompleks frukt i munnen.
Konsentrert og lang
Meget bra vin. Lang, balan-
sert og strukturert

Johan Vineyards Three
Barrels Pinot Noir 2007
Johan Vineyards 
92 poeng
Ikke på Polet
Ca 400,- ($60-70 i USA)
Mørk, pen burgunderrød
Krydret pen duft av frukt
Varm krydret og kompleks
frukt
Balansert, kraftig og meget
vellaget vin

Jan Fredrik Tveten

En nordmann 
i Oregon
Det er spennende med nordmenn som lager
vin. Det er spennende med nordmenn som
lager vin i kjente vindistrikter. Det er veldig
spennende med nordmenn som lager vin i gode
vindistrikter som er langt hjemmefra! Dag Johan
Sundby fra Asker har havnet i Oregon, nærmere
bestemt Willamette Valley.
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enn da jeg smakte den før-
ste gang. Det er morsomt å
se finjusteringen i slike
eksperimenter, og den som
drar til stedet, kan jo prøve
dette.
På nabobordet serveres

Braida-vinene, arven etter
Giacomo Bologna, som
lærte verden at den nokså
tanninfattige barberadruen
egner seg til lagring i små
eikefat. Heldigvis er det
ikke overdreven toasting, og
blant vinene som serveres,
er både Bricco
dell’Uccellone og Bricco
della Bigotta. Naboen på
motsatt side er baroloprodu-
senten Schiavenza, og favo-
ritten her er Prapò Riserva
2004, som imidlertid bør
ligge noen år i kjelleren.
Schiavenzas trattoria i
Serralunga d’Alba anbefales
på det varmeste for piemon-
tefarere, og det er verdt å
benytte anledningen til å
smake vinene i cantinaen i
underetasjen.
Det er beaujolaistiden av

året, og messen byr på to
nokså forskjellige produsen-
ter. Trénel skulle være kjent
for mange. Dette vinhand-
lerhuset kjøper inn viner
snarere enn å lage selv, og
vi har her å gjøre med den
produsenten som for en
årrekke siden fikk oss til å
ta beaujolais alvorlig —
hvis det er riktig ord.
Problemet var vel egentlig
at man kunne lese at den og
den cruen var sånn eller
sånn, men det som ble solgt,
smakte relativt likt og uin-
spirerende. Til Trénel kom,
altså. Favorittene denne
gangen er den forførende
parfymerte og florale Saint-
Amour 2010 og den noe
fastere Morgon Côte de Py
2011 (slippes i mai). Det er
også interessant å notere
utvikling i stil på enkelte av
cruene. I alle fall husker jeg
Juliénas som langt mer pre-
get av modne markjordbær
da den kom på markedet,
mens den etter hvert har fått

en noe mørkere fruktpreg.
Jeg tolker det som at man
kjøper inn fra andre kilder
enn tidligere.
Siden Trénel gjorde entré

i Norge, har beaujolaistil-
fanget økt markant med
produsenter som Jean-Paul
Brun, Marcel Lapierre og
Jean Foillard. Denne gangen
byr Bernard Bachhausen fra
Domaine de la Fond
Moiroux på viner i en helt
annen stil enn Trénels.
Bachhausen og frue kom til
Cogny sør i Beaujolais i
2008 og har vinmarker der
samt i Brouilly og rundt
Moulin-à-Vent — i og uten-
for cru-appellasjonen. Fra
sistnevnte vinmark, som
visstnok bare er 4,5 meter
fra Moulin-à-Vent-grensen
(noen som husker
Berulfsens Calvados-episo-
de?), kommer altså en beau-
jolais-villages fra granitt-
jord à la cruene, ikke fra
sørlige vinmarker som vi er
vant til. Blant særegenhe-
tene ellers her er brukte bar-
riques kjøpt fra Jadot til
Moulin-à-Vent-vinene. De
merkes. I 2009 virker det
som litt for mye, mens 2010
virker som den vil gå seg
til.
Mye mer kunne nevnes,

men jeg skal avslutte med å
slå et slag for søte viner.
Kracher byr på et vidt spek-
ter av søthetsgrader fra søtt
til søtere og veldig søtt, men
uten at det tipper over, for
syrebalansen er der. Akkurat
hvor søtt man foretrekker
det, kommer litt an på dags-
form og humør. Selv fore-
trekker jeg ofte viner med
welschriesling herfra, gjerne
i Zwischen den Seen-utga-
ven, men bevares: Grande
Cuvée, som også inneholder
chardonnay, er virkelig flott.
Og av og til er det godt å dra
den helt ut og nyte noe med
rundt 300 g/l restsukker. En
søt avslutning er ikke å for-
akte. Så kan man eventuelt
ta en grappa etterpå.

Jan-Tore Egge

Vinosus 2013

André Jacquart er en typisk
representant for de gode
småprodusentene vi er blitt
så bortskjemt med: vinstok-
ker i hjemlandsbyen Vertus
samt i mer kjente Le Mesnil
(nabolandsbyen i nord),
relativt lav dosage (4 g/l
eller helt udosert) og lengre
tid på bunnfallet enn loven
pålegger, kombinert med
hyggelige priser for regio-
nen. Malolaktisk gjæring
blokkeres. Brut Experience
er en flott basiscuvée med
god modenhet, mens Mesnil
Experience er hakket stili-
gere og mer mineralsk og
fokusert og vel verdt de par
tierne ekstra i pris. Årgang
2006 har fått seks år på
bunnfallet, og resultatet er
en svært flott blanc de
blancs.
Stéphane Tissot er refe-

ranseprodusenten i Jura for
mange tilhengere av dette
distriktets viner, inkludert
undertegnede.
Chardonnay’ene denne
gangen er for det meste fra
2009, og Stéphane forteller
at Les Graviers gjæret svært
langsomt og stoppet på 4 g/l
restsukker. Det er tilstrekke-
lig lite til at det ikke skjem-

mer, og det er en flott vin,
men for undertegnede er La
Mailloche hakket mer klas-
sisk i denne årgangen, uten
at det burde hindre kjøp av
førstnevnte. Blant en rekke
andre viner møter vi også
de tre kjente rødvinsdruene
fra området — poulsard,
trousseau og pinot noir — i
gode og representative utga-
ver. Særlig trousseau burde
etter min mening hatt et
langt større publikum som
en interessant avveksling og
til omtrent samme pris som
en regionalburgunder.
Véronique Günther-

Chéreau og hennes mann er
sanne norgesvenner og byr
igjen og igjen på flotte mus-
cadeter med til dels lang
flaskemodning og fra gamle
vinstokker, fra eiendom-
mene Château de St. Fiacre
og Château de la Gravelle.
Fra førstnevnte serveres St.
Hubert 1999 og St. Hilaire
1989. Sistnevnte ser ut til å
være utsolgt, men 174 kro-
ner for over fjorten år gam-
mel vin — og flott sådan,
ikke bare en kuriositet — er
egentlig skamløst billig.
Blant andre produsenter

fra Vinum skal jeg bare kort

nevne et par. Fanny Breuil
representerer seg selv og tre
andre produsenter, deriblant
Emilias stolthet La Stoppa,
og jeg slutter aldri å la meg
fascinere av folk som kan
sine fakta og hopper
lekende lett mellom distrik-
ter og produsenter. Slikt
inngir tillit. Selv er hun fra
Loire, men lager vin i
Ventoux, altså i den sørlige
Rhône-dalen. Vi får viner
med flott struktur, ikke
digre alkoholmonstre, samt
karakterfulle Loire-viner
fra Marie Thibault-Cabrit
(vinmarker i Saumur og
Touraine) og altså Emilia-
Romagna. Fra sistnevnte
område serveres i tillegg til
La Stoppa-vinene viner fra
Denavolo, som er La
Stoppa-vinmaker Giulio
Armanis prosjekt i Colli
Piacentini.
Blant Vinarius’ mange

produsenter er norske Frode
Refstad, som på Tenuta Il
Sogno lager flotte barbera-
viner og for øvrig veileder
oss i piemontesisk mat- og
vinkultur. (Herved anbefales
boken «Mat og vin i vårt
Piemonte», i tilfelle du ennå
ikke har fått den med deg.)
Denne gangen er det stort
sett kjente årganger for
undertegnede, men jeg sør-
ger for å få med meg de
godsakene som ikke er å få
på polet, det vil si Ataraxia,
en amforavin av skallmase-
rert arneis, og Nocino
Solera, en søtlig sterkvin
som det har maserert val-
nøtter i. Sistnevnte virker
litt lettere (og stiligere) nå

Vinosus er blitt et fast innslag i vårens vinkalen-
der. Denne messen byr på viner fra importørene
Vinum og Vinarius samt PlusVini, og årets
messe fant sted i Posthallen i Oslo søndag 21.
og mandag 22. april. Første dag var for all-
mennheten, andre dag for presse, serverings-
bransje osv. Som på messer flest finner vi en
blanding av kjente norgesvenner og nykom-
mere. Hvorfor ikke begynne med champagne?
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Italofile vinelskere vet at
det i mange år har vært let-
tere å finne en skikkelig
slakterbutikk i en liten pie-
montesisk landsby enn i
Norges hovedstad. Lenge
var Strøm-Larsen på
Torshov den eneste tradisjo-
nelle butikken som holdt
det gående, mens det dukket
opp en og annen halalslak-
ter, og Fredrik i Sandvika
(egentlig en fiskebutikk,
men han hadde modnings-
rom for kjøtt) kom og gikk.
I de senere år har det blitt
noe bedre: Centra-butikkene
prøver seg med egne skap
for modning av kjøtt, og
høsten 2012 dukket det opp
to utsalg som virkelig gjør
at det er givende å handle
kjøtt igjen: Maschmanns
matmarked og Slakterhuset
i Mathallen på Grünerløkka.
Dette skal handle om sist-
nevnte.
Det føles tillitsvekkende

å se folk som kan sine
saker, stå og skjære kjøtt.
Ikke at båndsag bør totalfor-
bys, men det er mye rar
kapping som kommer ut av
butikkene våre. Her, der-
imot, kan vi selv se at det
foregår på ordentlig vis,
nesten som i et teater. Her
skjæres lammecarré slik den
faktisk avbildes i fancy
kokebøker. Og vil vi ha en
del av et større stykke,
eventuelt ha det skåret opp
på en spesiell måte, er det
frem med kniv og sag. Det
finnes egne lokaler for hen-
gemørning av f.eks. entre-
côtekammer, mens enkelte
ting leveres ferdig mørnet.
I tillegg til storfe, sau og

gris tilbys kjøtt av blant
annet hest, vilt og fjærkre.
Av sistnevnte finner vi
undertegnedes favoritt
Holte, som er umulig å få
tak i når man kommer langt
nok nord for Oslo.
Hestekjøtt har ikke alltid
vært lett å finne. Det ble en
overraskende bestselger
etter lasagneskandalen, da
alle plutselig skulle prøve
det. Vi får håpe at det gav
mersmak, slik at det er et
marked for skikkelig heste-
kjøtt og ikke bare det noe
uinspirerende spekede
«dyrekjøttet». Ja for du vet
vel at dyrekjøtt = heste-
kjøtt? I tillegg til at heste-
kjøtt er godt når det er skik-
kelig, er det faktisk langt
rimeligere priset enn storfe-
kjøtt av samme kvalitet. Det
er ikke sikkert det varer
evig, så vi får nyte det så
lenge vi kan. Vi kan legge
til at det vil være mulig å få

tak i urfe og villsau.
Hørte jeg nose to tail

eating? I Norge, der alt skal
være idiotsikkert (og tilpas-
set idioter), gjemmer vi
unna alt som er rart, og dyt-
ter det inn i pølser i finmalt
og ugjenkjennelig form. Her
kan vi imidlertid bli kjent
med hittil ukjente deler av
dyrets anatomi, og det som
ikke ligger fremme, kan
bestilles. Vi begynner for-
siktig og tar med oss kjaker
og haler, og vel hjemme
oppdager vi at mange andre
gjør det samme, for på net-
tet (ikke minst Facebook)
utveksles oppskrifter, og det
diskuteres i det vide og det
brede.

Vi prøver naturligvis
"vanlig" kjøtt også, og tes-
ten bestås med glans.
Velhengt kalvebog skåret i
tykke skiver tilberedes som
biff, og ungene (som har
vært sultefôret på den slags
fordi jeg nekter å kjøpe den
elendige kvaliteten i butik-
ken hjemme) har fått seg en
ny favoritt. Kjøttet er altså
tilstrekkelig mørt, samtidig
som det faktisk smaker av
dyr og har interessant tek-
stur. Og kiloprisen er lavere
enn for mye elendig biff av
standardkvalitet som man
får land og strand rundt. Det
ironiske er at folk krever
billig mat og samtidig for-
langer filet. Andre styk-

Blant utsalgene i
Mat hallen på
Grünerløkka er to fis-
kebutikker. Den ene
av dem, Frøya
Sjømat, befinner seg
omtrent innerst i hal-
len, altså helt i sør,
ikke langt fra
Slakterhuset og utsal-
get for sous vide-
utstyr.
Denne butikken

har på kort tid blitt en
favoritt hos mange
matvrak, så la oss ta
en titt på hva den har
å tilby. Fysisk er ikke
butikken kjempestor,
men det den har, hol-
der høy kvalitet. Og
som navnet antyder,
er det fokus på skall-
dyr. Her finner vi
hummer, sjøkreps,
krabbe, kongekrabbe,

blåskjell, kamskjell,
østers, reker mm. Det
er interessant at mye
av det man som oftest
må kjøpe ferdigkokt,
også fås rått, det vil
si levende. Dessuten
selges naturligvis
også et pent utvalg
kvalitetsfisk — samt
fiskekaker.
De som står bak

butikken, har bak-
grunn fra Frøya, men
etter år med mer eller
mindre hobbysalg
startet de med salgs-
bod på Alnabru i
1996. Ryktet om kva-
liteten der har så
spredt seg med jung-
eltelegrafen, og i
2012 åpnet både
salgsbod på Ryen og
utsalg i Mathallen.
Salgsbodene er åpne

mot ukeslutt, mens
butikken i Mathallen
holder åpent hver dag
unntatt mandag.
(Mandagsstengt er en
god gammel tradisjon
blant fiskebutikker.)
Det kan anbefales

å ta en titt på butik-
kens informative nett-
sted
(http://www.froyasjo-
mat.no). Der finnes
blant annet opplys-
ninger om vareutvalg
og leverandører, i alle
fall for skalldyr.
Fisken kommer for
en stor del fra
Fiskelaget i Mandal
samt noe fra
Fiskcentralen på
Fiskehallen. Ellers er
Facebook-siden ste-
det å følge med.

Jan-Tore Egge

Slakterhuset

Frøya Sjømat

ningsdeler behandlet riktig er
både bedre og billigere. Dette
kan ikke gjentas for ofte.
På spørsmålet om hvor godsa-

kene kommer fra, får vi en
eklektisk liste over leverandører
som inkluderer Eide, Furuseth,
Prima, Fatland... Her ser man ut
til å ha god oversikt over hvem
som tilbyr hva og til hvilken kva-
litet (og for den saks skyld pris).
Dette er noe mange ikke tenker
over til daglig. Noen tror at kjøtt
er kjøtt, men jo mer man interes-
serer seg for emnet og setter seg
inn i detaljene, jo mer interessant
blir det. Vi ser også en økende
tendens til å flagge dette i kvali-
tetsutsalg. Det må da sies å være
en gledelig utvikling.

Jan-Tore Egge

GLIMT FRA MATHALLEN
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