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Når jeg skriver dette er det gått
mindre enn 2 dager siden valgloka-
lene stengte og det politiske land-
skapet i Norge ble sterkt forandret.
På forhånd var det ikke vanskelig å
se hvilken vei vinden blåste, men
det var vanskelig å avgjøre hvor
sterk vinden var. De forskjellige
meningsmålingene plasserte partier
over og under sperregrenser, inne
med ingen mandater for så i neste
øyeblikk å være inne med ni man-
dater, før man endte opp med 1
enslig mandat.

Det skal bli spennende å se hvor-
dan valget og etableringen av en
regjering vil spille inn på diskusjo-
nen omkring Vinmonopol og eventu-
elt vin i butikk, samt kanskje efter-
hvert en diskusjon om avgiftsnivå
på alkoholholdige drikker; ikke alko-
hol – det drikker vi ikke! Midt i
agurktiden kom det en meningsmå-
ling som viste at 73% av Nordmenn
ønsket å beholde Vinmonopolet,
mens 53% mente alkoholavgiftene
som i dag. Denne meningsmålingen
var bestilt av Actis – rusfeltets sam-
arbeidsorganisasjon. Det siste tallet
overrasker meg kanskje mer enn det
første. Rett før valget kom det så en
ny måling som faktisk bekrefter tal-
lene fra den første. Der var det 57
% som mente at vin kun burde sel-
ges på Polet. Blant FrPs og
Venstres velgere var det en merkbar
motstand mot å flytte vinsalg til
butikk. Begge disse partiene har
programfestet salg i butikker. Det

var henholdsvis en tredjedel og en
snau halvpart som ønsket vin i
butikken. Denne undersøkelsen ble
laget på vegne av Vårt Land, så
man kan bare anta hvordan spørs-
målsstillingen var i disse to under-
søkelsene.

Vinmonopolet kom under skyts
fra Vin- og Brennevinimportørenes
forbund. De mente at mesteparten
av æren for vareutvalget måtte til-
falle importørene. Det er det en stor
grad av sannhet i. Det er importø-
rene som tar inn vin og tar sjansen
på at den selger. Polet er en risiko-
fri aktør som står for distribusjonen.
Bare tenk på muligheten vi har for
å returnere vin som ikke er bra.
Dette går rett tilbake til importø-
rene. Det som er litt interessant er
hva man ønsker å oppnå med et
slikt innspill? Vil man ha større risi-
kospredning? Vil man endre syste-
met til at Polet importerer igjen? Vil
man ha vin i butikk? Jeg tror ikke
importørene er tjent med en plasse-
ring i butikk. Volumet vil nok gå
kraftig opp med større tilgjengelig-
het, men jeg tror at dette vil kom-
penseres med et større prispress og
lavere enhetspriser. Samtidig vil
kjedene presse på for å redusere
antall varelinjer. For de få vinene
som passerer gjennom nåløyet hos
de 3-4 store kjedene vil dette bety
enorme volum, men hvor mange
importører behøver disse kjedene
for å fylle hyllene. Absolutt ingen
vil jeg tro! Det er 3-4 importører

som blir kjøpt opp og integrert. Så
er det kanskje et par håndfull
importører som overlever ved å spe-
sialisere seg og opprette butikker;
3-4 i Oslo, 1-2 i Stavanger, 1-2 i
Bergen, samme i Trondheim. Hva
resten av importørene da skal finne
på, vet ikke jeg.

Som et apropos – tax-free bran-
sjen i Norge er nå på en tredjedel
av Vinmonopolet. Ingen vet hvor
stor grensehandelen på vin er.

Med dette ønsker jeg dere en
flott høst og håper å se dere på
noen av våre fantastiske arrange-
menter.
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Da er endelig valget gjort, og det går
mot helblå regjering. Da blir det
meget spennende å se utviklingen og
hvilke endringer som kommer oss til
gode, eller til vederkvegelse. Noen
signaler har jo vært å nedlegge et
meget velfungerende vinmonopol,
og/eller også gi mulighet for vin i
matvarebutikken. Hvorfor man i all
verden foreslår noe slikt når tilgang-
en er så bra som den er over hele
landet, og du kan få akkurat den
vinen du ønsker hvorhen du er her i
landet til samme pris, - det blir bare
å undergrave Vinmonopolet, og da
blir det billigviner og kvantitet som
selger, ikke kvalitet. 

Vinmonopolet kan ikke overleve
med så mange utsalg på å selge kun
kvalitetsvarene, den delen av det
rimelige segmentet som butikkene
da ikke selger blir kanskje forsvin-
nende lite. For lite til å forsvare at
alle avdelingene til Vinmonopolet
kan eksistere. La oss håpe at de er
fornuftige nok til å holde alt av vin
fortsatt innenfor Vinmonopolets fire
vegger. 

Ellers var det meget interessant å
se en herværende avis som samlet
opp eksempler på restauranters

påslag på forskjellige
viner. Det er jo lite nytt
her, 3 gangeren har jo
vært meget vanlig på rime-
lige viner, men at så pass
mange ligger videre opp mot 4 gang-
eren er litt skremmende. Spesielt
når vi ikke lenger snakker om de
som koster rundt kr 100,- på polet.
Her burde flere gå i seg selv og tilby
bedre viner på en lavere kalkyle,
som det jo er mange meget bra
eksempler på. Restaurantene vil bare
vinne på å tilby bedre viner på en
lavere kalkyle, bedre å få en meget
fornøyd gjest som kommer tilbake
igjen og forteller sine venner at der
må dere gå, istedenfor å suge mest
mulig ut av de billigste vinene fra
polet, og av kundene. Den gode
maten skal ha følge av god vin til en
forsvarlig pris.

Med dette ønskes en fortsatt god
høst med gode mat- og vinopple-
velser.

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 2013/14
(avvik kan forekomme): 

Artikler og annonser må være oss i
hende innen deadline.

nr. 4/2013 – nov./des.:
Smaking: Nebbiolo
Deadline 10. nov

nr. 1/2014 – feb./mars:
Deadline 30. januar

nr. 2/2014 – mai/juni:
Deadline 15. mai

nr. 3/2014 – sept./okt.:
Deadline 30. august.

nr. 4/2014 – nov./des.:
Deadline 15. nov

Fritt ettertrykk, men vær vennlig 
å oppgi kilde. 

Trykkes hos Zoom Grafisk AS,
Drammen.

4 Bulletin 3-2013 Bulletin 3-2013  5

2011 – En noe streng vinter
endte i en fin vår, som
startet i mars. Uvanlige vin-
der oppsto, mest kald og
tørr nordavind, men også
vekselvis varm og tørr søn-
navind. Blomstringen startet
10. mai, omtrent som i
2007. Man fryktet for tørke-
problemer og het og storm-
full sommer. Som i 2007
var mai litt kjøligere enn
april og med noen flere
regnbyger og en og annen
storm. Men givende regn
kom i begynnelsen av juni.
Solen kom kraftig tilbake i
slutten av juni med tempe-
raturer opp mot 40 grader,
og nærmest ’grillet’ druene.
Første uke av juli var også
tørr, men resten av måneden
ble våt og kjøligere enn nor-
malt. Gjennomsnittlig var
sesongen mindre stormfull
enn forventet, bortsett fra
litt hagl et par tre steder i
mai og juni. August startet
med klarvær og sol, men
værmønsteret fra juli med
regnbyger kom tilbake med
temperaturer under eller lik
normalen. Det ble mindre
regnfulle utsikter i slutten

av måneden og mange pro-
dusenter startet innhøsting
av druene i godt vær. 
Produsenter som valgte inn-
høstingen med omhu opp-
nådde deilige hvite viner
med god fylde/kropp, godt
syrenivå og fin balanse med
middels langt lagringspo-
tensial. De har friskheten
som 2007, men litt mer vek-
tighet.

2010 – Etter klimaforhand-
lingenes slutt i København
19. desember 2009 falt tem-
peraturene (paradoksalt
nok) rekordlavt på kort tid.
Côte de Nuits ble verst ram-
met; spesielt lavereliggende
vinmarker hvor i store deler
bladsettingen uteble da
våren endelig kom. Denne
vinterfrosten kunne nok ha
redusert avkastningen for
majoriteten av de vinstok-
kene som overlevde, men en
sen blomstring i dårlig vær
definitivt gjorde det. Alle
rapporterte om utbredt mil-
lerandage (drueklasene
utvikler små bær).
Innhøstingen ville bli kort,
og det var viktig, for den

dårlige sommeren kunne
ikke ha modnet en avkast-
ning på størrelse med 2009,
mens de små druene med et
høyt skall/saft-forhold
kunne produsere konsentrer-
te viner. Første halvdel av
juli var spesielt varm og
tørr, men været modererte
seg i siste halvdel. August
’uteble’. Godt nytt var lite
angrep av oidium, meldugg
eller råte. Man håpet på en
god september, men massi-
ve tordenstormer og haglby-
ger herjet i grenseområdet
Santenay og Chassagne-
Montrachet 12.september.
Elektrisiteten i lufta hadde
også en effekt på nesten
modne druer og fikk dem til
å bli brune eller blå over
natta. Men så kom den red-
dende nordavinden og tørket
opp i vinmarkene og hindret
råte. Ved innhøstingstid
følte produsentene seg glade
for å ha unngått katastrofe.
Avkastningen ble riktignok
30-50% redusert. 
Produsenter i områder som
ble mindre rammet av det
elendige været eller de som
gjorde de rette grep hvis de

ble rammet, lagde fabelakti-
ge, aromatiske viner, tette
og fyldige i midtpartiet og
med meget god syre i bak-
grunnen – nesten 2008-syre,
men meget bedre integrert.
Meursault er spesielt bra.

2009 – Det var noe hagl i
mai. Blomstringen fant sted
i varmt og solrikt vær,
skjønt enkelte ganger vind-
fullt, i slutten av mai/begyn-
nelsen av juni. Fint vær i
juni med enkelte hetetopper
gikk over i en mer ustabil
juli med noen kraftige stor-
mer. 13. og 14. juli falt det
over 100 mm regn. Dette
gjorde det nærmest umulig
å arbeide i vinmarkene.
Været fortsatte ustabilt med
vekselvis hete og kjølige
dager og med stormer 22.
og 23. juli. Det var lokale
angrep av meldugg og råte.
Ellers så vinstokker og
druer fine ut med veraison
rundt slutten av måneden,
da været bedret seg, dog
uten den store varmen.
August var flott og hadde
en hetebølge mot midten av
måneden før været slo om i

Årganger hvite
burgundere

SMAKING Hvit Burgundern
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SMAKING Hvit Burgundern

velkomment regn. Bortsett
fra en dårlig start første uke
av september så det ut til at
fint vær hadde returnert for
innhøstingstiden. Den vars-
lete nordøstvinden, le vent
de Rameaux, kom 10. sep-
tember, men med skyer.
Været ble grått og kjølig
midt i måneden, men med
kun litt småregn, og for det
meste var innhøstingen fer-
dig i Côte de Beaune.
Druene ble plukket med
godt sukkernivå, men uten
fare for uønsket høyt nivå.
Typisk alkoholnivå på 13-
13,5 % og ikke 14 % eller
høyere, og druene var fullt
fysiologisk modne. 
I motsetning til dårlige for-
ventninger er mange av de
hvite vinene fantastiske. De
begynner å vise sine virkeli-
ge kvaliteter med minera-
litet og moden frukt. Kan
minne om 1992, deilige for
middels lang lagring. De
mangler syre for å holde seg
lenge, og vil være flotte i
sine første ti år.

2008 – Etter en kald og for
det meste tørr vinter kom
våren sakte. April var en
god gammeldags måned
med noe av alt, men uten
heten i året før. Dette strakk
seg inn i første del av mai.
Da snudde det til grått, kjø-
lig og noe vått, som varte
godt inn i juni. Man fryktet
for nok en elendig sommer
med risiko for meldugg.

Etter et par fuktige og hete
dager snudde vinden til mer
nordvest den 24. juni og
befordret en uke med deilig
solskinn og gjorde den varm
og tørr uten overhete dager.
Juli så lovende ut til en
haglstorm i slutten av måne-
den ødela vinmarker i
Volnay, Pommard,
Meursault, Beaune og sær-
lig i Savigny-les-Beaune.
Det var noen hete dager i
første halvdel av august og
igjen i slutten av måneden.
Dagene i mellom var kjøli-
ge og våte med en serie
vestavinder.
Langtidsvarselet lovet en fin
og tørr september, men det
gjorde seg ikke gjeldende
den første halvdelen av
måneden. Regn den 11. og
sporadisk de neste to
dagene lagde mismot særlig
i Côte de Beaune og sør-
over. Lettelse ble følt da den
14. opprant med kjølig og
klart vær, og vinden hadde
snudd fra vest til nord og
nordøst. Dette holdt de
neste 14 dagene og reddet
innhøstingen. Noen få pro-
dusenter startet plukking av
druer den 21., mens majo-
riteten begynte rundt 25.
september. 
Vinene har godt med frukt
kombinert med god syre i
bakgrunnen. Noen produ-
senter mener at 2008-
årgangen kombinerer det
beste av 2006 og 2007,
skjønt i virkeligheten har

årgangen sin egen karakter
helt forskjellig fra de to
foregående. Det fins noen
herlige viner, særlig fra
Chassagne-Montrachet.

2007 – Året hadde en gan-
ske elendig sommer. Men
april var meget fin og ga
druene en virkelig sunn
start på året. En fin, kjølig
og tørr september befordret
innhøsting under gode for-
hold. Det var den tidligste
innhøstingen på mange år,
bortsett fra den meget
varme 2003. Noen stormer i
sesongen resulterte i hagl-
skader, spesielt i St.-Aubin
En Remilly 27. april, deler
av Beaune 10. juni og
Chablis flere dager i juli.
Da blomstringen startet så
tidlig regnet mange produ-
senter ifølge100-dagers
regelen med å starte innhøs-
ting i slutten av august. Men
druene trengte nok mer tid
for å oppnå full modning.
Plukking av druer begynte
27. august, men den travles-
te uken var fra mandag 3.
september. Trolig angret de
som plukket tidligst da de
så hva den følgende uken
brakte: kjølig, tørr vind og
solfylt himmel. Det er stan-
dard praksis nå å eliminere
drueklaser av dårlig kvalitet
før de går til vinifikasjon.
Regn i juli og august gjorde
dette til et problem utenom
det vanlige, og utbredt eli-
minering hadde redusert

kvantiteten betraktelig. 
2007 er en flott årgang for
hvite viner. De har en deilig
renhet og mineralitet.
Produsenter som plukket
sent oppnådde viner med
gode aromaer og dybde.
Godt lagringspotensial.

2006 – Etter en meget tørr
sommer i 2005 ble det en
lang vinter med mye etter-
lengtet regn og snø, og den
dro ut. Etter 30. mai kom
finværet med klarvær,
varme og sol de neste to
ukene, som fikk blomstring-
en til å starte under de beste
forhold. Juli var het og
eksepsjonelt tørr, og tørke
truet i slutten av måneden.
(Den 27. slo en sterk hagl-
storm til og gjorde store
skader i Chambolle og
Gevrey). August var kjøli-
gere og våtere enn normalt;
mer regn falt i Côte de
Beaune enn i Côte de Nuits.
Heldigvis, som i tilsvarende
årganger som 2002 og 2004,
endret været seg til det
bedre i september og mod-
ningsprosessen akselererte,
spesielt for de hvite druene.
Startdatoen for innhøsting
ble satt til 18. september,
men noen av de mest kjente
produsentene ba om spesiell
tillatelse til å høste tidligere
da deres vinmarker var fullt
klare.
Fra nord til sør er dette en
eksellent årgang for hvite
burgundere. Vinene er mer

aromatiske enn i 2005 med
god fylde og struktur, skjønt
syrenivået ikke er høyt.
Minner om 1992. De var
deilige å drikke unge, mens
noen, spesielt viner fra pro-
dusenter som plukket tidlig,
vil ha struktur for lang lag-
ring. Produsenter søkte å
reversere trenden fra slutten
av 1990-årene som så viner
tydelig laget for å modnes
tidligere enn før.

2005 – Den lange, kalde
vinteren endte ikke før
rundt 10. mars og bevirket
at utøy i vinmarkene ble
utslettet. Dog ingen frost-
problemer. April og mai var
våtere enn normalt, som
heldigvis økte grunnvanns-
nivået da tørke ville dukke
opp senere. Blomstring
startet i den meget hete
weekenden 28.-29- mai.
Heten fortsatte i nesten tre
uker før været ble kjølig
igjen. Dette førte også til
millerandage (små bær) på
Chardonnay-vinstokker og
redusert utbytte. Det var et
utbrudd av hete i slutten av
juni, men en tørr og ikke
meget het juli og august
avløste. I motsetning til
2003 hvor ekstrem varme
var et problem, ble tørke et
problem i 2005 og berørte
unge vinstokker og vinmar-
ker med meget lite toppjord.
Regnfallet var godt under
gjennomsnittet resten av
sommeren. Det kjølige

været bevirket relativt lite
haglskader bortsett fra en
kraftig storm 17. juli som
gjorde store skader i
Santenay og deler av
Chassagne-Montrachet.
September begynte med et
kort heteutbrudd etterfulgt
av etterlengtet regn.
Innhøstingsdatoen ble satt
til 12. september i Côte de
Beaune. Sunne druer og lite
bladverk gjorde innhøsting-
en lett. Produsenter brukte
små plukkergrupper eller
avsluttet tidligere på dagen
heller enn å raske på under
innhøstingen.
2005 er en topp årgang,
som ellers i Frankrike.
Suksessen er ikke så univer-
sell for hvite viner som for
røde, da enkelte vinmarker
led av tørke. En betydelig
mengde produsenter lagde
deres mest eksepsjonelle
viner på årevis, fulle av
frukt og godt balansert syre.
Tross konsentrert frukt er de
ikke tunge og har en forfris-
kende mineralitet. Alle regi-
oner fra Mâcon til Chablis
produserte topp kvalitetsvi-
ner, men utbytte markant
redusert i forhold til 2004.

2004 – Tilbake til normalen
etter en ekstremt varm
2003. Været utfordret
Chardonnay-vinmakerne i
Burgund, men de hvite
vinene kom bedre ut av det
enn de røde. Etter en varm
vår forsinket en kort kjølig

periode i juni modningen
som hadde startet så fint.
En kjølig juli og august
fulgte og skapte problemer
med mugg og oidium, men
med god bearbeiding av
bladverket unngikk de beste
produsentene de største pro-
blemene. Gode produsenter
endte opp godt fornøyde
med 2004-årgangen. Mange
rapporterte middels til stor
avkastning med druer som
hadde nådd modenhet
(12,5-13 % alkohol), hadde
perfekt syrebalanse og viste
fine aromaer fra starten av.
Kanskje stil som 1992.

2003 -  Dette året huskes i
Burgund for en sommer
med ekstrem varmebølge.

Utrolig nok var innhøsting-
en effektivt og helt avsluttet
i løpet av slutten av august.
Syrenivået var meget lavt og
produsenter ble anbefalt å
tilsette større mengder syre
til druemosten. Noen produ-
senter aksepterte årgangen
slik den ble og fulgte ikke
dette rådet. Andre gjorde
andre inngrep i vinifika-
sjonsprosessen. Til å begyn-
ne med så det ut til at vine-
ne trengte å flaskes tidlig,
men jo lenger tid de tilbrak-
te i fat jo mer stabile og
typiske for appellasjonen
ble de. 
Dette er viner for tidlig kon-
sum.

Arnold Myhre

I Bulletin skal vi forsøke å ha en enhetlig bedømming av viner. 
Vi benytter nå 100 poengsskalaen, der vinene bedømmes ut fra 
følgende kriterier; 
Utseende (5 poeng), Duft/Bouquet (10 poeng), 
Smak (20 poeng) og Utvikling/Potensiale (15 poeng). 
Alle viner begynner med 50 poeng, 100 som beste.
Vinene bedømmes etter poeng og vi forsøker ikke å gi terningkast
eller lignende. Det får være opp til den enkelte leser å bestemme
hva man mener er god verdi for pengene, ut fra poengene som vi
setter.

Poengskala:
96-100 Eksepsjonell vin, som har alle kvaliteter.
90- 95 Svært god vin, med stor kompleksitet og høy kvalitet.
85- 89 Meget god vin, med finesse og spesielle kvaliteter
80- 84 God vin, fremdeles med finesse eller karakter. 
70- 79 Middels god vin, men kan være et godt kjøp. 
60- 69 Ordinær, grei vin, ofte karakterløs.
50- 59 Bør unngås. Dårlig eller vin med feil.

Vinbedømmelse
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Vinene viste et spenn i stil
og variasjon over et tema.
Det var én Aligote som skil-
te seg ut med en fin friskhet
litt forskjellig fra de andre.
Videre i smakingen kom

vi over mange pene viner til
greie priser i sjiktet fra 180-
250.
Smakingen viste også at

det er stor variasjon i de
siste årgangene. 2011 er en
gjeng sjarmerende viner
med en middels fin fylde.
Syre og alkohol er ikke spe-
sielt høyt. Ikke klare, må
ligge. 2010 er flotte, rene
viner som viser moden frukt
uten å være spesielt krafti-
ge. Noen viner viser bra
syrer, noen er litt mykere;
de fleste blir bedre med

(mye) lufting. Bør ligge i
noen år. I 2009 var det
varmt, noe som gir eksotis-
ke, modne frukter med
kjøttfull karakter og ganske
myke i balansen. Disse er
klare for å drikke nå. 2008
er flotte viner som begynner
å åpne seg nå, men de beste
(og fleste) kan ligge en
stund. Vin balanse i syre og
kjøttfullhet. Litt spesielt i
dette selskapet er det å
inkludere 1993. Denne
årgangen virker nå å gå mot
slutten av sitt lange liv. Den
ene vinen vi hadde viste en
flott syre med litt tilbake-
holden frukt.
Vinene ble smakt alene.

Siden ble de beste fra sma-
kingen tatt frem og smakt

med mat. I tillegg trakk vi
frem en del viner som kan-
skje ikke fikk best score.

Vintype

Aligote:
Love and Pif Aligote 2011
Yann Durieux
82 poeng
Vmp Nr 3259
Kr 219,90
Middels Gul
Varm sitrus, våt betong,
mineralsk duft
Syrlig, frisk og pen vin.
Grapefrukt
Pen balansert vin

Chardonnay:
Chassagne-Montrachet
2008
Lamy-Pillot
91 poeng
Vmp Nr 97406
Kr 419,00
Middels mørk gul
Pen frukt og smør.
Balansert på nesen

Flott frukt, moden og kom-
pleks vin
Balansert og kompleks og
lang. En lovende vin med
lagringspotensiale. Et godt
kjøp, selv til denne prisen.

Bourgogne 1993
Robert Ampeau & Fils
90 poeng
Vmp Nr 97485
Kr 269,00
Kraftig klar Gul 
Syrlig sitrus med snev av
smør og urter
Fin syrlig smak. Flotte lag
med frukt og syre. Lett nøt-
tepreg.
Flott vin som har blitt 20 år.
Balansert og lang. Deilig
vin. Et godt kjøp om du
liker moden hvit Burgund i
den slanke stilen

SMAKING Hvit Burgundern
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Hvit Burgunder  smaking
Mersault 2009
Matrot
89 poeng
Vmp Nr 33163
Kr 330,00
Klar flott gul.
Sitrus, urter, syrlig, pen
urtepreget duft
Flott frukt og urter. Bra
fedme
Meget pen balansert vin.
Burde gå pent til mat. Alltid
et hyggelig kjøp

Chassagne-Montrachet
Vielles Vignes 2011
Maison Roche de Bellene
89 poeng
Vmp Nr 80511
Kr 349,90
Lett, klar gul
Lett medisinal frukt. Lett
sitrus
Middels fyldig frukt som er
pent integrert
Bra vin med et fint potensi-
ale mot mat

Clos-du-Chateau 2010
Chateau de Puligny-
Montrachet
87 poeng
Vmp Nr 98727
Kr 234,90
Lett pen gul farge
Lime og appelsin.
Varm sitrus med snev av
grønne toner. Fin syre
Kommer til å bli veldig bra.
Flott balanse og lengde.
Flott kjøp i den fetere stilen.

Saint Romain2010
Domaine Taupenot-
Merme
87 poeng
Vmp Nr 1917
Kr 249,90
Klar fin gul
Snev av mango, sitrus, apri-
kos
Fin syre, balansert pen
frukt. Avsluttende fennikel
med bitterhet. Relativt fet
stil
Pen matvin. Kan matche en
Bouillebaise med fennikel,

rouilly etc. Bra priset og et
godt kjøp!

Montagny 1er Cru  Les
Crêts 2010
Feuillat-Juillot
86 poeng
Vmp Nr 98570
Kr 187,40
Pen klar gul. Rikt krydret
Duft av kaldt smør, floral,
ananas
Fruktig, sitrus, snev av
sitrus. Pen syre
Pen balansert vin med mye
syre. Matvin. Bedre enn de
dyrere vinmarkene i 2011 –
noe som viser denne
årgangens fortreffelighet.
Må anses som et meget godt
kjøp

Clos-du-Chateau 2008
Chateau de Puligny-
Montrachet
86 poeng
Vmp Nr 98727
Kr 234,90
Middels gul
Fyldig sitrus. Varme toner 
Varm fedme, sitrus. Kraftig
finish
Kraftig, pen vin. Noe min-
dre slank og "to the point"
enn 2010

Saint-Aubin La
Chateniere PC 2009
Maison Roche de Bellene
86 poeng
Vmp Nr 52734
Kr 264,60
Gul og pen vin
Blomster og tropisk frukt.
Fet frukt
Harmonisk frukt. Fet og
med en pen bitterhet.
Pen matvin med bra syre og
bittertoner.

Området som det ble fokusert denne gangen var
Burgunder, uten å spesifisere nærmere enn det.
Vi ønsket å se hva man mente var gode kjøp i
dette markedet.
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Les Folatières 2009
Chateau de Puligny-
Montrachet
86 poeng
Vmp Nr 98736
Kr 593,80
Middels gul. Klar og fin
Krydret sitrus. Snev av
såpe. Smør
Fyldig krydder og frukt.
Pene syrer
Bra vin som sitter lenge.
Kraftig, muskuløs og
årgangstypisk

Pouilly-Fuisse 2011
Domaine Thibert
85 poeng
Vmp Nr 95861
Kr 229,00
Klar fin gul
Lette blomster, pen sitrus
snev av smør
Lett smør, noen bitre toner.
Lett urtepreget. Sitrus;
appelsin/grapefrukt
Pene bitre toner mot mat

Saint-Aubin 1er Cru 2009
Morey-Blanc
85 poeng
Vmp Nr 99352
Kr 269,90
Gul
Lett duft av sitrus.
Stjerneanis
Fin frukt og smør
Pen vin som har det som
trengs til en matvin

Bourgogne Champ Perrier
2011
Domaine Tessier
84 poeng
Vmp Nr 98656
Kr 199,00
Pen, lett gul
Pen krydret frukt. Sitrus
Middels fyldig sitrus, smør
og pen fedme. Lett bitre
undertoner
Bitterhet som kan matche
mat

Montagny 1er Cru Les
Coères 2011
Feuillat-Juillot
84 poeng
Vmp Nr 5688
Kr 224,40
Fin gylden gul
Varm fin sitrus. Tropisk
Rik fin smak. Lite syre.
"Full-bodied" frukt. Varme
toner. For tidlig drikking

Saint-Romain 2011
Alain Gras
84 poeng
Vmp Nr 90776
Kr 265,00
Varm, gul farge
Sitrus og smør
Mer sitrus og smør
Pen balansert vin i munnen. 

Macon-Villages St-
Armand 2009
Laboré-Roi
84 poeng
Vmp Nr 42738
Kr 154,90
Pen gulgrønn
Duft av smør og lett sitrus
Pen syrlig sitrus og lett
smør
Pen lett bitter. Fin vin til en
liten pris

Macon Villages Hommage
à André Trenel 2008
Trenel
83 poeng
Vmp Nr Kun Horeca
Kr 189,00
Pen fyldig gul
Pen duft av smør som avlø-
ses av litt bitre toner.
Nøttekarakter
Fin sitrusfrukt. Pen slank
frukt. Litt atypisk
Burgunder
Pen matvin, selv om den er
atypisk. Ikke den fete stilen,
pent balansert. Satt godt til
mat

Cote de Beaune 2011
Joseph Drouhin
83 poeng
Vmp Nr 48334
Kr 209,00
Klar, fin gul
Smør (Popcorn), sitrus, strå
Fet frukt, bra syre, litekom-
pleks frukt
Litt ubalansert

Montagny 1er Cru  Les
Montcuchots 2011
Feuillat-Juillot
83 poeng
Vmp Nr 5687
Kr 214,60
Pen, gylden gul
Sitrus. Tropisk frukt
Middels fruktig. Lite syre.
Full fukt. Varme toner. For
tidlig drikking

Meursault Les Casse-
Têtes 2011
Domaine Tessier
82 poeng
Vmp Nr 52102
Kr 329,00
Pen og lett gul
Fin sitrus og frukt med lette
smørtoner.
Pen fet frukt og lett syrlig.
Faller fort
Ikke helt balansert. Litt kort
ustrukturert

Marsanny La Charme aux
Prêtres 2011
Domaine Charles Audoin
82 poeng
Vmp Nr 5539
Kr 269,90
Pen lett gul
Duft av varm sitrus, pene
urter. Lett eikepreg.
Alkoholstikk?
Lett bitter frukt. Drar litt for
mye mot krydder
Litt ubalansert.

Bourgogne Terroir Noble
2011
Vincent Girardin
81 poeng
Vmp Nr 10499
Kr 168,00
Pen strågul. Snev av
grønnskjær
Smør og sitrus
Pen syre. Smak av kraftig
smør og sitrus
Spriker litt i smak. Kraftig
vin som ikke treffer helt

Macon-Villages 2011
Joseph Drouhin
81 poeng
Vmp Nr 48333
Kr 173,00
Pen klar gul
Lett sitrus, floralt preg.
Lett bitter frukt. Litt død i
frukten. Lakristoner og
krydderpreg.
Enkel vin.

Bouszeron 2011
Domaine A. Et P. De
Villaine
80 poeng
Vmp Nr 48592
Kr 234,10
Klar, fin gul
Lette lyse blomster, svak
sitrus
Lett frukt. Delikat
Lett vin med grei balanse.
Lite trykk og fedme

Macon Bussières Tres
Vielles Vignes 2011
Eric Texier
79 poeng
Vmp Nr 98526
Kr 209,90
Gul med grønnskjær
Nesle, svak sitrus
Grønn i smaken. Lite typisk
chardonnay
Utypisk Burgund. Lett
grønn

Rully 2010
Joseph Drouhin
78 poeng
Vmp Nr 49454
Kr 209,00
Klar, fin gul
Ananas, sydfrukt, sitrus
Kort frukt i munnen. Pen
syre
Kort og litt ubalansert

Bourgogne 2010
Bouchard Pere et Fils
76 poeng
Vmp Nr 80564
Kr 164,90
Middels strågul
Snev av smør, blomster og
svak sitrus
Fedme og smør og ikke noe
mer.
Kort og uinteressant.

Meursault Les Charrons
2010
Maison Roche de Bellene
XX poeng
Vmp Nr 80433
Kr 269,90
Middels kraftig gul
Bitter frukt. Nøttepreg
Oksidert preg. Snev av kork
Ikke optimal. Dårlig flaske.
Ser man på "søsken i flok-
ken" i denne smakingen kan
man bare ane hvor god
denne kunne vært

Til slutt ble en del av de
utvalgte vinene testet mot
mat og dert var en hyggelig
opplevelse. Mange av vine-
ne var meget gode. De vine-
ne som var laget i en stil

med mye tropisk frukt pas-
set ikke så bra som de vine-
ne som var mer vinøse; med
urte- eller krydderpreg. Av
de vinene som satt bra til
mat kan jeg trekke frem
Trenel, Matrot samt 2010
og 2008 årgangene
Alt i alt må dette anses

som en meget bra smaking
med et høyt kvalitetsnivå.
Vinene ble smakt av Silje
Meskestad, Kristian Gahre
og Sten Holt sammen med
undertegnede. Til mat ble
vinene smakt av de tre
nevnte herrer, da Silje dess-
verre (for henne) måtte for-
late selskapet.

Jan Fredrik Tveten

SMAKING Hvit Burgundern
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Arrangementet var mer enn
fulltegnet, og vi ble møtt
med bønn om å utsette inn-
gang en times tid. Til det
var lysten på vin for stor, så
vi stimet inn i det altfor
trange lokalet. De rosa cup-
cakes ved inngangen, over-
lesset med søt, rosa krem,
tørte vi ikke smake på i det
hele tatt før all den fine
vinen - det var et særdeles
pussig mat-innslag på vin-
smaking. Men du verden for 

et oppmøte av produsenter,
her var det noe for alle. Til
smaking stod alt fra søt
musserende fra Anna
Spinato, til knusktørre viner
fra Clotilde Davenne.  Det
slo oss tidlig at en vinsma-
king rettet mot kvinner i
hovedsak bestod av hvite
viner, noe som underbygger
den oppfatningen bransjen
gjerne har av kvinners pre-
feranser når det angår vin.
Heldigvis skulle vi mot

slutten bli overrasket av
særdeles spennende rødvin.
Produsentene prater villig
når de behersker både språk
og tid - innimellom all
skjenkingen fikk vi mye
nyttig informasjon. Clotilde
fulgte oss gjennom en verti-
kalsmaking på hennes
Chablis'er (favoritt #44096),
og med Christine hos
Montirius fikk vi et svært
godt bilde av det daglige
livet på vingården i Rhone.
De har drevet biodynamisk
siden 1998, og bød bl.a på
et par deilige rødviner
(favoritt #58526) som nes-
ten garantert ikke gir hode-
pine, med tørka kakao, salt
kjøtt og litt lavendel i aro-
mabildet. Ingen grunn til å
drikke kun hvitvin i som-
mer, altså. For oss som liker

å lukte på petroleum, er det
alltid gøy å besøke
Trimbach, og selv om går-
den nå drives av to brødre
og deres sønner var det en
kvinne som representerte
dem. De hadde også et godt
utvalg med seg. Vi fikk
teste fra den tørreste
Rieslingen deres, til fyldige
sødmefulle Gewuztraminer
og Pinot Gris, dog uten vei-
ledning. Deres Selection-
Riesling som har ligget 3 år
på ståltank, med aromaer av
petroleum, roseblader, hon-
ning og litt salt, var en vir-
kelig favoritt (#50700). Det
er tydelig og gledelig at jen-
tene erobrer vinverdenen, på
begge sider av bordet.

Silje L. Meskestad, Sølvkaggen

Women in Wine
På vinsmakingene i Oslo er det ofte overvekt av
menn, og på Gamle Logen hender at kvinnene
nærmest glimrer med sitt fravær under lysekro-
nene. Men da Solera og NVkF m.fl arrangerte
Women in Wine-smaking på Tjuvhomen i april,
var det kun kvinnelige produsenter og ditto 
gjestesmakere. 

SMAKING

Sei med risotto
4. pers

Risotto
4 stk. Sjalottløk
2 båter Hvitløk

Olje (nøytral olje som f.eks. rapsolje)
2 dl Risotto
2-3 dl Hvitvin

Kraft (fiskekraft eller grønnsakskraft)
1-2 ss Persille
1-2 ss Gressløk

Salt, pepper, sitronsaft
1-2 ss Parmesan

Sei
6-800 gr. Sei

Salt og sitronsaft

Skalldyrsaus
1 boks Kokosmelk
1 boks Fløte (matfløte)
8-10 Krabbeklør

Fiskekraft
1 stk. Sitrongress
1 stk. Chili

Salt, pepper, sitronsaft

Risotto
Hakk opp sjalottløk og stekt dem blanke i oljen i en ste-
kepanne på middelsvarme. Hakk opp hvitløk.  Hell i hvit-
løk og 30 sekunder senere risen. Ha pannen på litt
under middels varme.  Stekt det 4-5 minutter før du
begynner å spe, først med hvitvin og deretter kraft. Bare
litt om gangen. Mellom hver du heller på veske er det
viktig at all veske trekker inn i risen eller fordamper. 
Til slutt bland inn urter og parmesan og smak til med
salt, pepper og sitronsaft

Sei
Forvarm ovnen til 180 grader. Kutt seifilet opp i fire fine
stykker. Vask og tørk den og ha på litt salt og sitronsaft.
Legg fisken på en rist i et vannbad. Litt avhengig av stør-
relsen og tykkelsen på fisken, ovnsbak den 10-14 minut-
ter.

Skalldyrsaus
Hell fløten og kokosen i en gryte. Knus krabbeklørne og
legg dem i gryten. Hakk opp chili og sitrongress og ha
dem i gryten. La det hele simre eller småkokte en times
tid. Sil sausen. Smakt til med salt, pepper og sitronsaft.
Hvis sausen er for tykk tynn den med litt fiskekraft.

Pynt
Pynt fisken med litt krabbekjøtt eller kongekrabbe og
rogn

Velbekomme! Kristian Gahre



Christer Berens usnobbete
og lett slentrende i stilen,
alltid med en humoristisk
snert, kjennetegner alt han
gjør. Det er både morsomt
og lærerikt å høre på han,
eller å lese en av hans tallri-
ke vin- og matbøker. Utad
virker han slentrende i sti-
len, men på det mat- og vin-
faglige er han langt fra slen-
trende. Her er han perfek-
sjonist. Han behersker det
vinfaglige og matmessige til
fingerspissene. To ganger er
han kåret til Norges beste
vinkelner.  Etter mange år
som vinkelner eller somme-
lier, på noen av Oslos beste
restauranter som Bagatelle,

Le Canard og Bølgen &
Moi lanserte han sin første
vin eller cuvée i 2000.
Hans drøm eller mål var å
selge i størrelsesorden 50-
60.000 flasker pr år av
Montepulciano d’Abruzzo.
Vinen ble tatt godt imot og i
Aftenposten 2. november
2000 fikk han terningkast 6.
Den datoen husker Christer
som om det var i går! Etter
den anmeldelsen tok det
helt av. På under 3 måneder
hadde han solgt over 50.000
flasker av vinen! Hvilken
start det ble. Han sa opp
jobben som sommelier, for
å konsentrere fullt og helt
om å være vinimportør. På
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Christer Berens var den første i Norge med eget
navn på vinflasken. I dag er det mange hel- og
halvkjendiser som har navnet på vinflasken.
Fortsatt er det få seriøse mat- eller vinpersonlig-
heter som har navnet sitt på en flaske. Her var
Christer først og som har holdt på lengt. Da han
startet var han ikke kjendis, men er blitt det tak-
ket være vinen og jobben i P4 og TV2.

Christer Berens
– ble kjendis
med sin egen vin



den tiden var det få om
ingen utenom restaurant-
bransjen som viste hvem
han var. I dag snart 13 år
senere er Christer Berens et
kjent navn som radiokom-
mentator og vinekspert på
P4s Radiofrokosten, hvor
han lett og ledig kommente-
rer, gir gode tips og forteller
om mat og vin. Men aldri
om sine egne viner. Her må
man ha integritet. Med
ujevne mellomrom dukker
han også opp på TV2s God
Morgen Norge, og er i til-
legg forfatter av en tallrekke
vin- og kokebøker. Alt dette
er med på å bygge opp mer-
kevaren Christer Berens.
Men i år 2000 var han den
første i Norge som hadde
sitt eget navn på etiketten.
Da var han for oss alle en
anonym svenske som ønsket
å lage sin egen vin, og sette
sitt gode navn og rykte på
etiketten. I dag blir hans
viner omtalt som kjendisvi-
ner.

Ønsket å lage en bedre
vin enn produsenten
Christer Berens er ikke
mindre ambisiøs enn at han
ønsker å lage en vin, det vil
si blende en vin, som er
bedre enn det vinbonden
selv klarer i en gitt pris-
klasse. Christer dyrker ikke
egen vin, og er derfor
avhengig av å finne en god
produsent som lar ham få
lov til å blende sin egen
cuvée. Han forutsetter og
setter som betingelse at det
er han selv som skal blende
vinen. Målet med vinene er
at de skal passe til folk
som ikke er vineksperter.
For de som er vininteres-
serte eller eksperter er
målet at Cuvée Christer
Berens skal fungere som en
god hverdagsvin. I tillegg
skal vinene være prisgun-
stige på sitt kvalitetsnivå.
Vinen skal gi kjøperen god
valuta for pengene med
andre ord. Man skal ikke
betale noe ekstra på grunn

av navnet hans. Snarere
tvert om sier en entusias-
tisk Berens: Det er min
kompetanse som skal hjel-
pe kjøperen til en god flas-
ke med vin.
Når Christer Berens gjør

alt fra å inngå avtale med
produsentene, blende sine
egne cuvéer og klargjøre
dem for det norske marke-
det. Da blir det ingen for-
dyrende mellomledd. Dette
er med på å gjøre at vinen
prisgunstig. I dag er det 6
viner som er tilgjengelig
med hans navn på det nor-
ske markedet. Det er et
overkommelig antall som
gjør at han hele tiden har
full kontroll. Han er kon-
trollfrik, og liker at alt er
på stell, helt ned til de min-
ste detaljene. Vinene skal
være typeriktige for sitt
respektive område. Det er
bare Ultimo som går litt på
tvers av konvensjonelle
normer. Her blander han
druen Nero d’Avola fra
Sicilia med Primitivo-druen
fra Puglia. Dette er utenfor
absolutt alle normer og
regler og italiensk vinlov.
En av konsekvensene er at
han ikke får lov til å påføre
årstall på etiketten for
denne vinen.
I årenes løp har det vært

en del utskiftninger av
vinene. Årsakene til dette
er mange. Som blant annet
at vinene ikke har hatt den
kvaliteten han ønsket den
skulle ha over tid, vinene
har ikke solgt nok eller han
har funnet andre viner som
gir bedre valuta for peng-
ene. Man må alltid være på
jakt etter nye og bedre løs-
ninger i de respektive kva-
litetsnivåene. Stillstand er
det samme som stagnasjon.
Stagnasjon er et fremmed -
ord i Berens univers.

Blending av vin
Prosessen med å blende en
vin er en vanskelig og tid-
krevende prosess og må
gjøres i flere omganger.

For hver gang man blender,
må vinen få tid til å stabili-
sere seg og hvile. Det man
smaker umiddelbart etter
blending er ikke det samme
som kommer frem etter sta-
bilisering. Små endringer i
sammensetningen av de
forskjellige druene kan gi
store utslag i smaksbildet.
Det er en kunst og et eget
fag å være en god blender.
Fra år til år kan blandings-
forholdet mellom de for-
skjellige druene variere
ganske mye. Når han blen-
der vinene er det med et
formål for øyet om at den
skal passe sammen med
mat. Med hans kompetanse
som sommelier og som
kokebokforfatter setter han
sitt gode navn og ære på
etiketten for å lykkes. Det
er enklere å finne en kost-
bar vin som kan passe til
mat, enn vin i prisleiet
rundt hundrelappen. Det er
vanskelig. Her kommer
hans vinkunnskaper til sin
fulle rett. Når vi kjøper at
produkt, uansett hva,
ønsker vi en trygghet for at
vi har gjort et godt kjøp.
Han ønsker å sammenlikne
seg med andre merkenavn
som når vi kjøper skidress
som det står Bjørn Dæhlie
på. Da har vi en tillit til at
Bjørn Dæhlie vet hvordan
en god skidress skal være,
selv for oss amatører i sk i -
sporet. Bjørn Dæhlie har jo
bevist at han virkelig kan
gå på ski! Tilsvarende når
vi kjøper en kokebok fra
Bent Stiansen osv. Med
Cuvée Christer Berens
ønsker han å gi kundene
den samme tryggheten.
Lykkes han? Måler vi utfra
salgstallene må vi si ja.
Han er den som selger mest
av såkalt «kjendisvin» i
Norge.
Selv om Christer Berens

er svensk har han ikke tatt
mål av seg med å bli profet
i eget land. Det er i Norge
han har et navn som mat-
og vinekspert. I Sverige er

det ingen som kjenner han.
Han har heller ikke tid og
kapasitet til å gå inn i et
nytt marked. Skulle han inn
på det svenske markedet
ville det vært å starte helt
på nytt igjen. I tillegg har
svenskene en helt annen
smak enn nordmenn. På
generelt plan sier Christer
Berens at svenskene fore-
trekker søtere viner med
mer saftpreg, og at de har
et mye større fokus på pris.
Bare se på Systembolaget.
Alle vinene er kategorisert
i henhold til pris. I Norge
derimot er vinene kategori-
sert etter land og distrikter.
Dette gjør at nordmenn er
mer fokusert på kvalitet,
mens svenskene ser på pris.
På den måten har vi i
Norge vent oss til bedre
kvalitet og fått en mer
sofistikert gane.
En liten kuriositet. På

etiketten har han tatt med
byvåpenet til stedet han
kommer fra i Sverige,
Bollebygd. Det er jo en
hyggelig gest overfor
Bollebygd, og har medført
at han er blitt årets
Bollebygder. Hvis han ser
på det som vanskelig å
komme inn på det svenske
markedet, vil det være enda
vanskeligere å komme inn
på det danske markedet
med når han skal ha med
byvåpenet til Bollebygd!

Gjør det enkelt
Det heter jo at «en gang 
sirkusartist, alltid sirkus-
artist». Savner du restau-
rantlivet? Ubetinget ja, men
ikke arbeidstiden.
Tankemessig kan jeg godt
tenke meg tilbake til res-
taurant yrket. Men jeg vet
hva som kreves. Noen
ganger skal man bare la en
drøm være en drøm.
Helt fra Christer var

liten har han laget mat.
Først sammen med farmor,
som lærte han en masse og
det grunnleggende innen
tradisjonell matlaging.
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Farmor var årsaken til at
han valgte å utdanne seg
som kokk. I læretiden som
kokk måtte han også jobbe
servitør som en del av
læretiden. Det å være ute
sammen med gjestene, få
deres tilbakemelding var
enda mer spennende enn å
lage maten. Vininteressen
ble for alvor grunnlagt når
han jobbet for familien
Holm på Restaurant Blom i
Oslo. Så ble det sommelier-
utdannelse og 2 norgesmes-
terskap i vinkunnskap. Men
interessen for mat og å lage
spennende retter er der
fortsatt. Da han begynte sin
yrkeskarriere i restaurant-
bransjen bestemte han seg
ganske fort for at han ville
prøve noe annet når han
rundet 30 år. Det ble noen
hyggelige år på «overtid»
før han begynte som vinim-
portør og senere forfatter
og mediemann. Nå blir det
bare matlaging på hjemme-
plan, sammen med venner
og når han skal lage koke-
bøker. Kokebøker er det
blitt mange av i årenes løp.
Christer Berens har samme
filosofi med bøkene som
med vinene. De skal være
ekte, enkle og ukompliser-
te. Alle skal kunne bruke
dem. Men, som han sier,
ikke gjør som jeg ofte gjør.
Jeg kjøper mange kokebø-
ker på en gang. Det ender
bare med at man bruker
den ene og de andre står
igjen i bokhyllen og blir
aldri brukt. Kjøp kun en
bok av gangen. Les den og
test noen av rettene. Er ret-
tene gode så kan man
prøve flere. 
Grunnbehovet for mat er

at man må ha næring for å
overleve. Vin kommer først
inn når grunnbehovet er
dekket. Det viktigste med
vin er at den skal stimulere
og at en blir glad. En vin
skal gi oss en god opple-
velse og alt det som følger
med av det. En god vin må
være mer enn bare smaken

Alle vinene til Cuvée
Christer Berens kommer
fra Europa, med hovedvekt
på Italia og Frankrike. I
utgangspunktet ganske tra-
disjonelt. Men er hans
viner tradisjonelle av den
grunn? På sett og vis er de
det. Vinene er gode og
trygge kjøp på sitt kvali-
tetsnivå.  
Hva ville Christer

Berens tatt med seg til en
øde øy og kun fikk med
seg 3 flasker i bagasjen?
2 flasker burgund fra

nord, gjerne Chambolle og
1 flaske Champagne – i til-
felle man traff noen hygge-
lige mennesker som man
kunne dele litt glede med,
svarer Christer kjapt.
Men hvorfor 2 flasker

burgund?
I tilfelle den ene skulle

være dårlig, svarer han som
ikke overlater noe til tilfel-
dighetene

Cuvée Christer Berens
Trebbiano d'Abruzzo
2011
# Varenr.: 2014001
Druer: Trebbiano 85 %
Pris kr. 99.90
Ung, frisk og delikat vin
med litt grønne smakstoner.
Fin syre og god frukt som
balanserer hverandre.
Passer til salat og lette fis-
keretter uten kraftige sau-
ser. Eller på terrassen en
sommerdag.
78 poeng / pris - kvalitet:
Nøytral

Cuvée Christer Berens La
Motte 2011
# Varenr.: 1561901
Druer: Chardonnay 60
%, Sauvignon Blanc 25
%, Grenache 15 %
Pris kr. 102,00
Tydelig chardonnay preg i
lukten. Frisk ung chardon-
nay med smaker av tropiske
frukter, balansert syre og
god ettersmak.
Passer til salat, fisk med
enkle smørsauser, kylling
og andre lettere retter

82 poeng / pris - kvalitet:
Godt kjøp

Cuvée Christer Berens
San Marzano Primitivo
2011
# Varenr.: 2013501
Druer: Primitivo 85 %,
Malvasia 10 %,
Negroamaro 5 %
Pris kr. 105,00
Lukter av mørke bær og
krydder. Ung og frisk i
smaken, saftig med litt
krydderpreg. Fin balanse
mellom syre og frukt. Frisk
avslutning
Passer til salater med kyl-
ling og kjøtt, enkle gryte-
retter, pasta. Kan også prø-
ves til torsk om vinteren.
Server den gjerne avkjølt
ned mot 16 grader.
78 poeng / pris - kvalitet:
kjøp

Cuvée Christer Berens
Montepulciano d'Abruzzo
2011
# Varenr.: 4514601
Druer: Montepulciano 
85 %, Sangiovese 15 %
Pris kr. 104,90
Vin har en stram og flott
syre. Smaker av friske
mørke bær som gir en saf-
tig og god munnfølelse.
Denne vinen har stil og
fylde.
Passer til salat med kjøtt,
pizza, pasta og lette kjøtt-
og grillretter.
Serveringstemperatur 16-17
grader
83 poeng / pris - kvalitet:
Godt kjøp

Christer Berens
Valdepisón 2009
# Varenr.: 5261401
Drue: Tinta del Pais
Pris kr. 115,00
Denne vinen er laget på 60
år gamle vinstokker og har
ligget 4 måneder på fat.
Smaker av frukt og mørke
bær, litt krydder og en
stram fin syre. Balansert og
konsentrert. Litt animalske
smaker i midtpartiet. En
god vin som bør drikkes

relativ ung for å bevare det
saftige bærpreget.
Serveringstemperatur ca.
17 grader.
84 poeng / pris - kvalitet:
Veldig godt kjøp

Christer Berens Ultimo di
Primavola
# Varenr.: 9355901
Druer: Primitivo, Nero
d'Avola
Pris kr. 125,00
Dette er noe så sjeldent
som en blandingsvin av
druer fra 2 regioner, nemlig
Nero d’Avola fra Sicilia og
Primitivo fra Puglia på
fastlandet. Av den grunn
har man ikke lov til å sette
årgangstall på flasken. Den
nyeste utgaven som er ute
nå er fra 2011 (2010 i de
utsalgene som har flasker
igjen fra i fjor).
Balansert og flott vin hvor
syren og friskheten fra pri-
mitivo druen og fylden og
krydderet fra Nero d’Avola
druen gir en flott vin. 
Frisk duft av bjørnebær og
krydder. Deilig frisk frukt,
god syre og struktur.
Smaker av plomme, bjørne-
bær, krydder, anis og lær.
Litt sødmefull frukt. Frisk
og tørr avslutning.
Passer til lettere grillmat,
svin, pasta og pizza.
82 poeng / pris - kvalitet:
Veldig godt kjøp

Lykkes Christer Berens
med sin målsetting om å
lage gode prisgunstige
viner som passer til mat?
Jeg vil si ja til det. Spesielt
på rødvinsiden imponerer
både Valdepisón til kr 115,-
og Ultimo til kr 125. Her
får en mye god vin for en
rimelig penge.

Kristian Gahre
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Nattemørket som hadde
ligget over oss på hele kjø-
returen fra Køln flyplass,
begrenset utsikten til kun en
og annen møtende trailer,
men da vi kjørte inn i
Wehlen, kunne vi se kontu-
rene av en flott, nesten
majestetisk bebyggelse.
Vi som reiste utgjorde

fire femtedeler av styret i
Golia Vinklubb, og med oss
hadde vi våre respektive
bedre halvdeler.
Programmet for turen var
alt annet enn stramt, vi
skulle kun besøke to produ-
senter, Markus Molitor og
S. A. Prüm. Begge produ-
sentene har tidligere besøkt
Golia Vinklubb og selv om
vi kjente mange av vinene

godt, så var vi spente på å
være tilstede fysisk hvor
druene ble dyrket, samt 
treffe produsentene på
hjemmebane. Resten av
tiden skullle vi være ”vin -
turister” i den idylliske byen
Bernkastel-Kues.
Fredag formiddag gikk

med til shopping, etterfulgt
av en tur til Burguruine
Landshot, et serveringssted
i borgruinene beliggende i
åssiden over Bernkastel-
Kues. Heldigvis kom vinen
raskt på bordet, og forsvant
nesten enda raskere, det var
tross alt en hard spaserøkt
opp fra byen. Menyen var
enkel, schnitzel i noen for-
skjellige varianter, men vel-
smakende.

Fredag ettermiddag skul-
le vi besøke Markus
Molitor, et hyggelig
bekjentskap som tidligere
har vært hos oss i Golia
Vinklubb. Markus Molitor
er med sine 50 hektar vin-
marker den største private
produsenten i Mittel Mosel.
Produksjonsanlegget ligger
vakkert til, og hovedbygget
minner mest om et middel-
alderslott. Vi ble vist inn i
Vinothequet, et stort og stil-
fullt rom, med hvite vegger,
lyst steingulv og kun innre-
det med et prektig langbord
hvor det var plass til 40 per-
soner. Stemningen var nes-
ten sakral, og det var med
en blanding av andektighet
og spenning vi tok plass
øverst ved bordet. 
Smakingen ble ledet av

Katharina Okfen, som med
en universitetsutdannelse
innen Wine Business og
markedsføringsansvaret,
hadde gode forutsetninger
for å ta oss med gjennom et

utvalg av Markus Molitors
viner. Som en kuriositet kan
nevnes at hun selv leier 1.5
mål vinmark i området. Her
produserer hun sin egen vin,
og de omlag 700 flaskene
som blir det årlige resulta-
tet, går hovedsakelig med til
gaver til slekt og venner,
samt eget forbruk. En og
annen ekstern kunde fore-
kom, men hun hadde ingen
eksportplaner. Skulle hun
derimot forandre planer, så
ønsker vi henne hjertelig
velkommen til Golia
Vinklubb når som helst. 
Markus Molitor, derimot,

eksporterer mye av sin pro-
duksjon, hovedsakelig til
Østen og USA, men det er
ikke til å legge skjul på at
Norge er et av de viktigste
eksportmarkedene.
Markus Molitor produse-

rer mellom 50 og 60 for-
skjellige viner hvert år,
avhengig av sesongen. I
løpet av den to timer lange
smakingen fikk vi presen-

Klokken nærmet seg halv ett om natten da vi
svingte inn på gårdsplassen hos S. A. Prüm i
Wehlen, en del av den idylliske byen
Bernkastel-Kues. Endelig var målet nådd, 
vi var i Moseldalen.

Zum Wohl in Wehlen

Styret i Golia Vinklubb inspiserer vinmarkene.
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tert 13 av hans viner, fem
trocken, to feinherb, en rød-
vin og fem edelsøte, se fak-
taboks for fullstendig liste.
Vi fikk høre om produk-
sjonsmåten, fermentering,
lagring, toasting av eikefat,
seleksjon av druer og så
videre. Noen av vinene vi
prøvde, var fra 2011-
årgangen. Robert Parker har
gitt en rekke av disse vinene
over 90 poeng, og Wehlener

Sonnenuhr Riesling
Auslese*** oppnådde full
pott, 100 poeng. Toppscore
resulterte i en voldsom
interesse fra samlere i noen
uker, og tomme hyller for
akkurat denne vinen. Det er
få forunt å oppnå 100
poeng; - for 2011-årgangen
var det kun Markus Molitor
og Michael Chapoutier som
klarte dette. Smakingen ble
avrundet med 2007

Wehlener Klosterberg
Eiswein, og med sin helt
perfekte kombinasjon av
sødme og syre, satte den et
perfekt punktum for sean-
sen.
Markus Molitor har de

siste 25 årene produsert
Eiswein i 23 av disse. Den
største utfordringen er ikke
av klimatisk art for denne
vinen, men villsvinene som
”raider” vinmarkene og spi-
ser druene som er satt av for
Eiswein-produksjon. Om
det var tilfeldig, eller i soli-
daritet med Markus, er van-
skelig å si, men i alle fall så
bestilte seks av oss villsvin
til hovedrett denne kvelden.
Vi spiste på Zeltinger Hof,
en liten og hyggelig restau-
rant med vinkart som var ti
ganger mer omfattende enn
menyen.   
Lørdag formiddag skulle

vi få prøve vertskapets
viner. S. A. Prüm eier i dag

17 hektar vinmark. Dette
gjør firmaet til en av de
største vinbøndene i distrik-
tet. S. A. Prüm var for et par
generasjoner siden den stør-
ste vinmarkseieren, ved
siden av Kirken, men med
sju barn, hvorav de aller
fleste ville ha en del av vin-
marken, ble eiendommene
splittet. Dette har resultert i
at man i dag finner navnet
Prüm hos flere produsenter
i Bernkastel-området.
Robert Weil og Dr. Loosen
har også sitt utspring i dette
arveoppgjøret.
En av S. A. Prüms beste

vinmarker er Sonnenuhr, og
selv om denne vinmarken er
delt opp i flere parseller, så
er det på Prüms del vi
finner det kjente soluret
som har gitt navn til vin-
marken. Det var forøvrig
Jodocus Prüm, en av
Raimunds forfedre, som i
1842 bygget soluret. Helt

tilbake til 1156 har familien
Prüm eid vinmarker i dis-
triktet, men det var først i
1911 at Sebastian Alois
Prüm etablerte det firma
som vi i dag kjenner som S.
A. Prüm. 
Prüm produserer årlig

100.000 liter vin av første-
klasses kvalitet fra egne
marker. I tillegg kjøper de
inn druer fra lokale produ-
senter, slik at de er i stand
til å dekke etterspørselen av
de «enklere vinene», Solitär
og Essence. Denne etter-
spørselen ligger nå mellom
100.000 og 200.000 flasker
årlig. Det er hovedsakelig
Riesling, både tørre, halv-
tørre og edelsøte, som
dominerer, alle med et klart
preg av det skiferholdige
jordsmonnet. Hele 90% av
vinene eksporteres, og
Norge er deres nest største
eksportmarked, kun til USA

sendes det mer vin.
Smakingen ble ledet av

neste generasjon i firmaet,
Raimund Prüms eldste dat-
ter Saskia A. Prüm. Saskia
er utdannet ønolog, og er
sterkt engasjert i driften av
firmaet. 
Før smakingen var vi

innom produksjonsanlegget
som hovedsakelig bestod av
temperaturkontrollerte stål-
tanker for de tørre vinene,
men kjelleren rommet også
tyve 1000-liters eikefat.
Disse fatene er over 50 år
gamle og laget av eik fra
distriktet. Her lagres de
edelsøte variantene.
- Kvaliteten vises best i

firmaets basisvin - alle kan
lage ”Spitzenwein” av gode
druer, men det er langt van-
skeligere å lage kvalitetsvin
av ordinære druer.  Derfor
starter kvalitetsarbeidet på
vinmarken. Det er Saskia

som på denne måten kort
oppsummerer firmaets filo-
sofi, i det hun skjenker ut
vår første vin. Se faktaboks
for fullstendig liste over de
vinene vi prøvde.
Prüms vinmarker består

hovedsakelig av skifer, noe
som kommer tydelig frem i
vinene deres. Det er også
distinkte forskjeller på om
vinmarken preges av blåski-
fer, gråskifer eller den sjeld-
nere røde skiferen, spesielt i
Trocken-variantene. Vinene
vi smakte var alle meget
spennende. Vi fikk også en
god demonstrasjon av lag-
ringspotensialet; Prüm Blue,
som har sitt navn etter den
blå skiferen i vinmarken,
het tidligere Bernkasteler
Graben Riesling Kabinett
Trocken, og vi smakte
begge to. Selv om det var
18 år mellom disse to, var
det fortsatt tydelig skifer og

mineralpreg å spore. 
De edelsøte vinene vi

smakte hadde alle en god
kombinasjon av sødme og
syre. Mange av vinstokkene
er over 80 år gamle, og røt-
tene strekker seg 10 til 15
meter ned i jorden.  Dette
gir vinene både struktur og
kvalitet, noe som kommer
tydelig frem i de ferdige
produktene. Avslutningsvis
viste det seg at Saskia
hadde tatt med feil flaske,
noe som viste seg å være
heldig for oss. Smakingen
ble nemlig avsluttet med en
nydelig Eiswein fra 2002.
(€76,- for 0,375l).
Med dette var den ”offi-

sielle” del av programmet
over, og resten av tiden
benyttet vi til turistaktivite-
ter.

Tekst og bilder: Truls J. Aasterud

S. A. Prüm smaking
S. A. Prüm Riesling Solitär Trocken 2012 
S. A. Prüm Riesling Essence Feinherb 2012 
Prüm Blue Riesling Kabinett Trocken 2012 
S. A. Prüm Wehlener Sonnenuhr 2010 Riesling GG 
S. A. Prüm Bernkasteler Graben 1994 Riesling Kabinett Trocken 
S. A. Prüm Ürzinger Würzgarten 2010 Riesling Trocken 
S. A. Prüm Wehlener Sonnenuhr 2011 Riesling GG 
S. A. Prüm Graacher Himmelreich 2011 Riesling Spätlese 
S. A. Prüm Wehlener Sonnenuhr 2009 Riesling Auslese 
S. A. Prüm Graacher Domprobst 2002 Riesling Eiswein

Markus Molitor smaking
2012 Schiefersteil trocken
2008 Alte Reben trocken
2011 Graacher Domprost Spätlese trocken 
2007 Erdener Treppchen Spätlese trocken
2011 Zeltinger Sonnenuhr Auslese ** trocken
2009 Brauneberger Klostergarten ** Pinot Noir
2011 Zeltinger Himmelreich Kabinett Feinherb
2006 Wehlener Klosterberg Spätlese Feinherb
2009 Wehlener Sonnenuhr Kabinett
2007 Zeltinger Sonnenuhr Spätlese
2005 Wehlener Klosterberg Auslese **
2011 Erdener Treppchen Auslese ***
2007 Wehlener Klosterberg Eiswein

Saskia A. Prüm (t.v.) forteller om ståltankenes fortreffeligheter.

Bernkastler-Kues.En perfekt avslutning på en hyggelig smaking.



litet som går eventyrlig
sammen med Vin Jaune.
Coq au Vin Jaune er en

annen spesialitet, en herlig
gryte kokt lenge med Vin
Jaune, sammen med et
glass eller to av den samme
vinen kan det hende man
spiser litt mer enn hva man
bør.
Selvfølgelig hører vin til

en reise, og det Jura ikke har

i hektar det tar det igjen i
variasjoner av druersorter og
vinstiler. 
Jura ligger 80 km fra

Bourgogne og grenser opp
mot den schweitziske gren-
sen, det strekker seg sørover
fra Salines des Bains til Saint
Amour i sør, vinmarkene er
eksponert sør/sørvest , den
totale beplantede arealen er
nå nærmere 2000 hektar

beliggende mellom 250 –
400 m.o.h.
Jordsmonnet er Juras -

sique, det vil si at man går
150 millioner år tilbake i tid
hvor havet trakk seg tilbake
og igjen lå et fantastisk fos-
silt og kalkholdig jordsmonn
til tider iblandet leire og
nokså magert og steinete, vi
finner det her i Jura, og like-
så i Bourgogne.

Før vinlusen gjorde sitt
inntog i Jura på 1880 fantes
det 20 000 hektar med
beplantet vinmark, nå per
dags dato finner vi som sagt
kun nesten 2000 hektar
beplantet, det utøkes sakte
men sikkert hvert år, men
fortsatt er det et lite kvalitets-
område som står for litt mer
enn 1 % av Frankrikes totale
areal for vinproduksjon.

Hvor ellers finner man
enorme landområder dedi-
kert spesielt til kuer,de
behandles nesten royalt.
Det er ikke så merkelig

som det høres ut når man
tenker på at den tradisjons-
rike og historiske osten
Comté produseres her, dens
historie kan man herlede
helt tilbake til 1200 tallet.
Det kreves 530 liter melk

for å lage en ost på 45 kilo,
530 liter er hva 30 kuer
produserer på en dag sam-
men, osten fikk sin egen
AOC i 1958, nå AOP i
1996.
Vacherin Mont d�Or de

Haut Daubs er en helt egen
ost fra den østlige delen av
Jura og til forskjell fra den
sweitziske osten med nesten
samme navn brukes det kun

upasteurisert melk i
Frankrike, hvor det i Sweitz
brukes pasteurisert melk.
Vacherin produseres

hvert år fra 15 august til 15
mars og selges først fra den
10 september til 10 januar
påfølgende år, det er nesten
som om man kan kalle den
for en Grand Cru, osten er
en av de optimale kombina-
sjonene med den legenda-

riske og absolutt historiske
vinen Vin Jaune. (hele osten
varmes i ovnen på 90 gr C,
man heller noen dråper av
Vin Jaune i et lite hull som
man lager i osten, server
den sammen med små
kokte poteter og tynne ski-
ver av røkt andebryst og
voilá – middagen er servert!
Bresse kylling med kre-

mete morkler er en spesia-
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JURA
Et område så vakkert at man lett kan miste en
del av sitt hjerte til og hvor man finner et trolsk
landskap som innbyr til lange fotturer opp og
ned raviner, inn i dype skoger, store sletter og
hvor maten består av kraftig fjell-kost.



Klima 
Det er ofte varme og nokså
tørre somre her, på vårpar-
ten kan det godt falle mye
regn, opptil 1100-1200 mm
og vinteren er ofte veldig
kald, i tillegg kommer en
vind fra sørøst og nord som
kalles «les bises noir», men
med den gode beliggenheten
av vinmarkene er de godt
beskyttet mot vinden,de
fleste ligger sørvendt. det
må sies at det på høsten
godt kan komme tidlig hagl
og likeså tidlig frost, noe
som særlig kan skade druen
Savagnin (eller Naturé som
den også kalles.)som er den
druen som trenger lengst
modning og mest varme.
Man finner her 4 områder

med AOC og i tillegg to vin-
stiler med hver sin AOC
som går på tvers av AOC-
områdene.
Arbois med subregionen

Pupillen, Arbois er også nå
hovedstaden i Jura for vin-
produksjon.
Den første regionen som

fikk AOC i 1935
Det er den største appel-

lasjonen med 850 hektar
beplantet vinmark og den
som ligger lengst nord.
Selv om det historiskt er

her Chardonnay har vært
plantet lengst er det et noe
varmere jordsmonn med
mer iblandet leire her som
gjør at de blå druene
Poulsard og Trousseau trives
veldig godt og står for ca 70
% av produksjonen i Arbois.
Dette finnes man spesielt

i den lille subregionen
Pupillen som er verdens-
kjent for sin vin på
Ploussard som den lokalt
heter her.
Arbois kan vise til alle de

ulike vinstilene enten de er
røde, hvite, søte, musse-
rende eller selvfølgelig den
«gule vinen» Vin Jaune som
krever en egen forklaring.

Cotes du Jura
Idag består appellasjonen av
105 små ulike kommuner og

sammen råder de over ca
650 hektar med vinmark.
Appellasjonen er spredd

fra nord til sør med et veldig
variert jordsmonn, derav kan
alle vinstiler lages her, enten
det er rødt, hvitt, søtt, Vin
Jaune eller musserende vin.
Det er dog her vi finner

den største produksjonen av
hvitvin i de ulike vinstilene
og Cremant de Jura.

Etoile
Den minste appellasjonen
på nå nærmere 80 hektar,
Etoile ligger lengst øst mot
den schweitziske grensen,
godt beskyttet av fjelltopper
rundt omkring.
Selve navnet sies å enten

komme fra de stjerneforme-
de fossilene man finner i
jordsmonnet, eller også de
fem høydene som omkran-
ser området som en stjerne.
Chardonnay står for de

meste av produksjonen her
men man finner også vin på
Savagnin, da særlig for Vin
Jaune, ellers er det en vel-
dig liten produksjon av
Poulsard som mest brukes
til den søte vinen Vin de
Paille(druer tørket på en
stråmatte ).

Chateau Chalon AOC
Den mest historiske appella-
sjonen i Jura, den mest
spectakulære beliggenheten
og den mest særegne vinen
både produksjonsmessig og
smaksmessig.
Chateau Chalon består

kun av 20 hektar, vinmar-
kene ligger alle i nokså
bratte skråninger, noen opp-
til 45 grader, de ligger plas-
sert sør/sørvest opp mot den
lille byen Chateau Chalon,
det ser nesten ut som byen
rager stolt over klippene av
kalksten, her er det etter kl
19 forbudt å kjøre opp med
bil, men det er en «liten»
tur verdt å gå opp de små
stiene til den sjarmerende
byen, her finner vi selvføl-
gelig en god del av produ-
sentene men også noen hyg-

gelige restauranter, barer og
det det finnes mulighet for
å overnatte her.
Jeg vil gjerne anbefale

Domaine Macle som er en
av de beste og eldste produ-
senter av Chateau Chalon
og som holder til i selve
byen, det er et eventyr å få
komme ned i de gamle kjel-
lerne fulle av både flasker
og fat, og en smaking er all-
tid spennende hvor man ofte
får smake nokså gamle
årganger.
Chateau Chalon er selve

kronjuvel eller «Grand Cru»
av Vin Jaune. 
Savagnin er den eneste
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tillatte druen for Vin Jaune
og noen få vinbønder har
fra gammelt av små parsel-
ler med Chardonnay her i
vinmarkene, Stephane
Tissot er en av de, og siden
det ikke er lov å benytte seg
av navnet Chateau Chalon
kaller han vinen for Sursis,
men det er vinmarker som
han kommer til å måtte
replante med Savagnin
etterhvert.

Vin Jaune.
Den mest særegne vinen fra
Jura, og virkelig en «Vin de

garde» = En vin å lagre!
Savagnin høstes fullmo-

dent og det vil si om ikke
veldig sent så ihvertfall den
siste druesorten som høstes,
Savagnin trenger mye varme
og lang tid for å modne.
Vinen ligger 6 år og 3

måneder på fat under et løv-
tynt gjærlag som kalles
Voille, fatene fylles aldri
opp selv om fatene i løpet
av årene mister nesten 40%
av sitt innehold, derfor tap-
pes vinen på sine helt spesi-
elle flasker- Clavelain som
kun inneholder 62 cl.

Vinen er nå ferdig oksi-
dert og til forskjell fra 
sherry som også ligger
under sitt gjærlag kalt Flor
vil Vin Jaune ikke forandre
seg noe særlig mye i kon-
takt med luft, den kan lett
holde seg åpen i flere uker –
rett og slett god økonomi.
Man skal i tillegg ikke

være redd for å lagre Vin
Jaune, de holder i en
mannsalder og vil bare pro-
fitere på å bli eldre, dersom
man åpner en relativt nytap-
pet Vin Jaune skal man ikke
være redd for å dekantere
vinen mange timer i for-
veien, min erfaring er at de
unge vinene er mye bedre
dag nr to !



Vin Jaune kan altså lages
i alle de ulike områdene, det
har vært vanlig å blende
Savagnin fra ulike parseller,
men Stephane Tissot har i
lenger tid villet ta vinen
lenger for å vise at også Vin
Jaune selv om det ligger 6
år på fat kan utrykke sitt
terroir, derfor lager han nå 6
ulike Vin Jaune fra ulike
parseller og terroir, det har
vært mye diskusjon i Jura
om dette og mange tradisjo-
nalister har vært uenige
med ham, det er godt at det
er mennesker som vil stå på
for sitt område og utvikle
tankegangen for hva som er
mulig å gjennomføre og
skape.

Persée du Vin Jaune
Hvert år går den største vin-
festen i Frankrike av stabe-
len i Jura, det kommer ca
45 000 mennesker til lille
Jura, det er en folkefest uten
sidestykke, her skal det før-
ste fatet med den siste
årgangen av Vin Jaune sere-
monielt åpnes, folk går
mann ut av hus for å over-
være denne festlige og tra-
disjonelle feiringen, det er
alltid ulike byer for hvert år,
dette for å gjøre det rettfer-
dig for hele området.
Det var Bernard Badoz

som var grunnleggeren til
den første feiringen i 1997.
Her kan man etter at den

kirkelige seremonien følge
et kart som man får utlevert
og smake årets Vin Jaune og
i tillegg minimum en vin til
fra eventyrlig mange produ-
senter, det er små kjellere,
boder, og hus som åpner
opp.
Selv om det er mange

mennesker tilstede er det en
sann glede og et flott samar-
beid som gjør at det er verdt
en reise i begynnelsen av
februar. 
1 -2 februar 2014 er den

18:e gang det blir arrangert
og denne gang i Perrigny
Conliège, man kan allerede
nå registrere seg og booke

overnatting, det er en enorm
manifestasjon!

AOC Cremant de Jura
Cremant de Jura fikk sin
AOC 1995 og per dags dato
står Cremant de Jura for
16% av den totale produk-
sjonen i Jura, fra 210 hektar
produseres det i snitt hvert
år 15 000 hektoliter vin.
Med sitt kalkholdige

jordsmonn er det perfekt
med Cremant de Jura, det er
en AOC som kan lages over
hele Jura, for den hvite
musserende må det være
minimum 50% Chardonnay
og for Cremant de Jura
Rosé må vinen bestå av
minimum 50% Pinot Noir
og Poulsard.

AOC Macvin 1991
Historisk kjent siden 1400-
tallet og står nå for 3 % av
produksjonen, Macvin kan
lages over hele Jura, det er
fem druer som er tillat i
produksjonen, Poulsard,
Trousseau, Pinot Noir,
Savagnin og Chardonnay.
Man kan lage enten en

rød eller en hvit Macvin og
det finurlige er at man bru-
kes druesaft som ikke er
fermentert, man stopper rett
og slett gjæringen og tilset-
ter en Eau-de-Vie de Jura
som har vært lagret mini-
mum 18 måneder, deretter
lagres det sammen i et på
fat, den må også inneholde
mellom 16-22 % alkohol.
Macvin har alltid en litt

søtlig smak siden det er ren
druejuice man bruker, og
mange produsenter velger å
bruke en Eau-de-Vie som
har vært lagret mye lenger,
noe som gir en søt og samti-
dig nokså balansert og rund
smak, verdt å lete etter!
Vin de Paille = Stråvin =

Straw wine
De vanligste druesortene

i Jura er Chardonnay,
Savagnin, Poulsard,
Trousseau og Pinot Noir.
Årgangen må være av de

beste for druene må være

akkurat fullmodne og
sunne, de høstes selvfølge-
lig for hånd og får tørke
minimum 6 uker på stråmat-
ter, derav navnet.
Man trenger 100 kilo

druer for å lage 16-18 liter
med Vin de Paille, det sier
seg selv at dette er en utro-
lig søt og intens vin som
man godt kan drikke iste-
denfor til dessert.

Savagnin
er en historisk drue i Jura,
det er litt usikkert eksakt
hvor den stammer fra, om
den er en slekting til trami-
ner i Alsace, kommer fra
Ungarn eller Østerrike er
ikke lett å si men at den har
en lang historie i Jura som
den eneste tillatte druen for
Vin jaune det er sikkert.
Den står nå for ca 15%

av beplantet vinmark

Poulsard
Har sitt hovedsete i Arbois
og særlig i Pupillen, den har
vært i Jura siden 1500 tallet
og gir saftige, fruktdrevne
viner med moderat farge.

Trousseau
Står for ca 5% av produk-
sjonen i Jura, en drue som
krever mye sol og varme for
å modnes, gjerne i stenete
jordsmonn.

Chardonnay
Har en fantastisk lang histo-
rie i Jura, den kan ledes helt
tilbake til 1000-tallet og nå
idag står den for ca. halv-
parten av beplantet areal, da
gjerne i de mest kalkholdige
vinmarkene.

Pinot Noir
Druen kom til Jura på mid-
ten av 1500 tallet gjennom
slektinger til Chateau
d�Arlay, en nobel familie da
som nå.
Pinot Noir står for ca

10% av produksjonen i Jura.
Her i Norge finner vi

dessverre nokså få viner fra
Jura, det er beklagelig for

med de stedegne blå druene
og med sin flotte hvite viner
enten det er en oksidativ stil
eller ei , er det fantastiske
mineralske og uttrykksfulle
viner som absolutt hører
hjemme i en verden der
man er nysgjerrig og åpen
for ulike områder.
Rett utenfor byen Arbois

i Montigny les Arsules
finner vi Stephane Tissot,
han er like stø som et fjell
og sier alltid «La vie est
belle».
Han er en dynamisk per-

son med energi og nysgjer-
righet, han lar seg ikke
stoppe av tradisjoner, når
det er sagt er han en fantas-
tisk ambassadør for sitt
område, alltid åpen for dis-
kusjon og spørsmål, han
råder nå over ca 45 hektar
og behersker alle de ulike
stiltypene og vinene er alltid
raffinerte, særegne, intense
og konsentrerte.
Han skiller sine viner ut

ifra sitt jordsmonn og
soleksposisjon noe som gjør
at han lager fantastisk
mange ulike cuvéer, blandt
annet ulike musserende
viner, nå i de siste årene
også en BBF som er det
nærmeste champagne man
komme utenfor området
Champagne.
Han tok over eiendom-

men i 1990 og gikk over til
økologisk drift i 1998, og i
2004 var hele eiendommen
sertifisert Biodynamisk
gjennom Demeter.
Med sin store pasjon for

sitt terroir og hva man kan
transformere gjennom vine-
ne er det alltid en stor glede
å besøke ham eller besøke
hans boutique mitt på torvet
i Arbois.

Domaine de La Pinte
Er en stor eiendom rett i
nærheten av Arbois, den
består idag av ca 34 hektar
med vinmark.
Roger Martin var selve

grunnleggeren her i 1953,
han begynte med 20 hektar

og har sakte økt siden den
gang, han var en forutse-
ende mann og allerede i
1956 bygget han enorme
kjellere under eiendommen,
noe som idag gjør at de har
stor lagringskapasitet, de
lager hvert år 6000 fl med
Cremant de Jura hvor remu-
age gjøres for hånd.
Emanuelle Peyrot er kjel-

lermesteren, men en person
som ikke så ofte nevnes er
Bruno Giofi, i utgangs-
punktet fra Alsace som
siden 1995 har jobbet her,
både i vinmarken, kjelleren
og likeså er det ham man
treffer på mange av de ulike
vinmessene, han er den som
brakte med seg tanken om
økologi og videre i 2005
sertifiseringen gjennom
Demeter til biodynamisk
produksjon til Domaine de
la Pinte.
De har 19 hektar med

Savagnin, 8 hektar Poulsard,
6 hektar for Chardonnay,
Pinot Noir og Trousseau.
De lager bortsett fra Vin

Jaune alle sine viner Ouillé-
det vil si at de tapper opp
fatene etterhvert som vinen
fordunster, de ønsker ikke
en oksidativ stil men der-
imot lar de sine viner ligge
veldig lenge på sitt bunn-
fall, Savagnin ligger fire år,
og Chardonnay opp til 18
måneder.
I Norge finner vi dess-

verre kun en vin fra Dom -
aine de la Pinte Poulsard
Terre Rouge. Som er fra en
jernholdig vinmark som er
sydvendt. En saftig, konsen-
trert rødvin med flott struk-
tur.

For meg er Jura eventyr-
lig spennende, det er så
mange utrolig dyktige vin-
bønder her, så mange ulike
stilarter og druer, jeg vil
varmt anbefale en reise eller
to til dette lille og kvalitets-
bevisst område.

Tekst: Marianne Johnsen
Foto: M. Johnsen/produsentene
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Norge har alt vi kan drøm-
me om i matveien, bortsett
fra vin. Derfor drikker de
fleste av oss feil, men har
et godt grunnlag for å lære
mye.
– Å spre kunnskap er

mitt høyeste mål med
denne messen, sier en entu-
siastisk Tord Alexander
Viken fra Slow Food
Norge, som stod som
arrangør av Norges største
Mat & Vinmesse sammen
med Norske Vinklubbers
Forbund  (NVkF) og
Bondens Marked den 4.juni
i Gamle Logen. 

Det var 8. gang denne
messen ble arrangert.

En ustø fot i vinmarkene
Vi står kanskje foran en
aldri så liten revolusjon,
tenker jeg, der jeg rusler
rundt på messen denne dei-
lige ettermiddagen. 
Folk siger inn i så strie

strømmer at det snart er kø
foran hver eneste stand.
Noen går med nesen kon-
stant i glasset, og har gjort
hjemmeleksen så godt at de
ber om spesifikke smaks-
prøver og forteller importø-
ren at den trenger mer

modning, eller er snerten.
Andre ber kun om å få
smake på ‘en god rødvin’,
og ser med overlegg bort
ifra spyttebøttene, før de
setter kursen mot biter av
fenalår, brødbiter og fers-
koster. Stemningen nærmer
seg 17.mai luncher. Folk
blir mer enn gjerne med på
en smaksreise til fjord, fjell
og tjukkeste bondelandet,
med en stadig mer ustø fot
i Italienske, Franske eller
Tyske vinmarker. 

Smaken av Norge
Nordmenn er i ferd med å

se trærne foran skogen, og
ikke bare se, men lukte og
smake på den. Siden våre
bestemødre lagde melke-
ringer, brygget kirsebærvi-
ner, tørket epleskiver og
kokte suppe på svinekno-
ker, har vår fantastiske
matkultur langsomt blitt
forlatt til fordel for kebab,
burger og gud forby:
Grandis. Fellesnevneren
heter sukker, og den har
dratt våre nordiske ganer
vekk fra umamirike oster
til tårn av cupcakes. Men,
som alle trender må også
denne snu, eller skifte ret-

MAT - & VINMESSEN 2013

Med ganen 
til nye
horisonter
Hva har norske småskalabønder til felles med norske vinimportører  
De er på hemningsløs oppdagelsesreise i gammelt landskap med ny
viten. Aldri har et flerkulturelt fellesskap smakt bedre!
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ning før eller siden.
Langsomt har den stille
revolusjonen sneket seg
innpå oss. Det begynte med
de små gårdsutsalgene, for
deretter å nå de finere
supermarkedene og enkelte
banebrytende veikroer. Av
sistnevnte har et par måttet
sloss med villfarne innfød-
te.

Men hvor er det 
blitt av geita?
– Den kastes, sier Viken
trist. 
Som halvt greker i sje-

len, forferdes jeg av at gre-
kernes mest elskede råvare,
katsikaki, kan råtne av ren
uvitenhet på norsk jord. 
– Det blir kjebab snart,

lover Viken som har hørt
rykter. 
– Men det må starte med

etterspørselen. Forbrukerne
må bli bevisste og be om å
få den lokale gode maten,
legger han til. 
Og vinimportørene er

nok hjertens enige med
ham i at kunnskap er veien
til en morsommere jobb og
bedre opplevelse for oss
alle. Billige viner selger
som skvist møkk. Sjelden
har jeg besøkt en messe
med mer ivrige utstillere,

og de besøkende gaper vil-
lig, som sultne fugleunger.
Kunnskapen øses over og
inn i oss. På standen til
Vinarius får vi for eksempel
smake oss nedover en åssi-
de med samme drue, men
med ulik temperatur og
jordsmonn. Jo lengre opp,
jo større blir smaksbildet. 

Budeias beste
Apropos dårlige viner og
ubrukte geiter, i melkelan-
det Norge er vi ganske gode
på å spise dårlige yoghurter
også.  Ikke lenge etter står
jeg foran Rørosmeieriets
stand og smaker på alt de
har. Økologisk yoghurt,
som faktisk smaker
yoghurt, er foreløpig forbe-
holdt storhusholdningen.
Men, ved å tilby den her får
de både meg og flere til å
utbryte at dette vil vi ha i
vår egen butikk! Rømme,
pannacotta på tjukkmjølk
og skjørost skaper også
begeistring. Sistnevnte så
rik på proteiner og så fattig
på fett og karbohydrater at
den burde havne i smoothi-
en til hver eneste sportsidi-
ot. 
– Nei dette var jammen

godt, men jeg får ikke slikt
der jeg bor, sukker en mat-

glad dame bak meg, og tus-
ler videre til nabostanden
Maschmanns Matmarked. 
De gir Rørosmeieriet

konkurranse med rosmarin-
infusert pannacotta basert
på Nyr. Det veives med
franske, eller er det italien-
ske, armer mot duftende
bakverk som står strategisk
plassert ved siden av pesto-
er og aiolier smaksatt med
frukter og Worcestersaus
under det treffende navnet
Barbercueaioli. Her er køen
ekstra lang.
Blir dette den nye dipen,

tenker jeg og noterer flittig.

Norske skoger og en små-
gal slovener 
Etter rosmarinpannacotta-
ens italienske flørt, går jeg
noen skritt tilbake og får
grafset til meg en bit ros-
marinmarinert fenalår fra
Tind og litt mørk elgpølse
fra Tydal. Vips befinner jeg
meg i norske fjøs og skoger,
og konstaterer at
Middelhavslandenes pølse-
og skinkehegemoni står for
fall. 
Sebastian Bredal står

blid og ivrig rett bak meg,
og byr på noe så sjeldent
som oransje vin. Slovakisk
er den også.

– Verre enn å selge syk-
dom, sukker han. 
Vi er jo fulle av fordom-

mer, tross alt. Jeg tar gjerne
en test og lar de hvite dru-
ene, som i likhet med rødvin
har fått gjære med skall
også, rulle rundt i ganen.
Det minner om Muscatell til
å begynne med, men smaken
er morsom og tempera-
mentsfull. Den vinen jeg
skal huske best fra hele
besøket.
Norsk mat er jo et speil

av dramatisk natur og et
mildt sagt skiftende klima,
så en fyrrig og litt smågal
slovener må da være tingen
til fyrrig norsk mat, noterer
jeg.

Lidenskap trenger 
ikke kjemi
Ikke før har jeg tenkt at vi er
rike på smak og mangfold
her i verden, før jeg dras ut
av min illusjon om en ny
barokktid. Mat- og
Vinmessen 2013 hadde et
hovedtema, og det er økolo-
gi. Men hva smaker økolo-
gi? Smaker det mer eller
mindre enn ikke-økologisk
mat? ‘Urtete’, sier noen.
Økologi forbinder mange av
oss med tåfis, dårlig ufarget
dopapir, smaken av brennes-

le og kald kål. Nå også med
Michelinstjerner på engsyre
og brødblingser servert på
mosedotter. 
– Mange av de gode pro-

dusentene har alltid vært
økologiske, de har bare ikke
tatt seg bryet å bli sertifiser-
te, sier en representant for
BestBuys.
Så forteller han om gamle

vinranker på kremtomter,
kunnskap og lidenskap. 
– Har du alt det inn-

abords vil økologisk tanke-
gang ligge i ryggmargen,
ikke av økonomiske eller
politiske hensyn, men av
hensyn til kvalitet.
Tilsetninger og kjemi øde-
legger de smaksutviklende
mikroorganismene. For ikke
å snakke om at gode ting tar
tid, forklarer han. 
Å fremskynde prosesser

har aldri vært noe sjakktrekk
på et kjøkken eller i en
vingård. 

Kliss nakne viner
For noen står økologi for
minimalisme, forstått som
det minste felles multiplum,
der alt unyttig eller unød-
vendig er skrelt bort. Vinens
nudister heter Non Dos, og
tilbyr meg østerriksk vin
med etiketter jeg definitivt

skal huske for sine kuer og
esler. Navnet skjemmer hel-
ler ingen, tenker jeg der jeg
lar tungen få møte den
nakne sannheten til
Meinklangs Grüner
Veltliner. Det smaker rene,
skarpe druer, og ikke noe
mer. En smak av
Chardonnay etterlater heller
ingen andre inntrykk enn
ren drue. Hvor er den fete
smørsmaken, fruktigheten
og krydderet jeg ellers for-
binder med mine favorittvi-
ner?
– Vi liker ikke vanilje, eik

og alt det som tar oppmerk-
somheten vekk fra smaken
av druen og jordsmonnet,
sier Frederik Kolderup, og
utfordrer meg altså til å kle
min vinsans fri for alle for-
styrrende elementer. 
Liker jeg virkelig vindru-

er liksom?

Inni er de best
Slik er det med den ‘nye’
økologiske maten også. Den
som er basert på renhet og
kvalitetssans. Som solbæ-
rene til Alhaug Gård. FARS
SOLBÆRSAFT står det på
flaskene som solbærdyrker
Helge Hvoslef påstår er det
nærmeste du kommer alko-
holfri rødvin. Den er så god

at Kongen drikker den (de
selger den til slottet).
Maaemo har den på meny-
en, eller lurer de den inn i
sine mystiske oppskrifter?
Og hva det smaker?
Solmodne solbær. En slurk
er som å spise en hel busk,
barbeint.
Og apropos alkoholfritt.

Ingenting er vel verre enn
alkoholfri vin, så hvorfor
ikke heller servere de nakne
smakene, uten å late som de
er noe annet?
Innigo heter morelljuicen

og plommejuicen til en revi-
sor fra Østlandet, som tok
sin kunstneriske kone med
til fruktblomstringen i
Hardanger og startet frukt-
pressing. Utgangspunktet
var at de kunne forskjellen
på røde og grønne epler.
Etter en bratt læringskurve
kan de i dag tilby drikkeme-
nyer med det de selv kaller
‘leketøy’ for kokker og drin-
kentusiaster. Vil du servere
en Råtass, Surplomp,
Kvikkas eller et lite
Eplekyss, bør du satse på
Innigo, som har tatt navnet
fra frukt med skjønnhetsfeil. 
Siste skrik
At skjønnheten kommer
innenfra har California -
standen tatt på vågalt alvor.

De fisker opp en plastflaske
med squealing pig (!) fra
vinkjøleren, eller sauvignon
blanc som det også kalles.
– PET-plast er tingen, det

er økologisk emballasje,
bedyrer en lettere solbrent
svenske. 
Skal vi ikke lenger få

høre den liflige lyden av
klirrende flasker? Kjenne
glassets kjølige kjærtegn?
På vei ut trøstespiser jeg

flatbrød dynket i vin (!)og
fantastiske sjokolader. Et par
av dem med matchende ries-
linger, uten at jeg kan skrive
under på at de matchet - og
verdens beste ost: Munkeby,
servert av magasinet Ren
Mat som fikk siste ordet.

Tekst: Elizabeth Schanche
Lingjærde, frilansjournalist
Foto: Elizabeth Schanche

Lingjærde/Sten V. Holt 

Sett av datoen allerede
nå for neste års 
arrangement

Mat- og Vinmessen 
22. mai 2014



benyttes. Korket med natur-
lig kork. Gir en lett refer-
mentering uten å påvirke
vinene for mye.

Vinene:
Alle vinene lagres i kjelle-
ren i Champagne før de blir
solgt. 3-4 år i kjeller for
Special Cuvée og Rosé. 6-
10 år for Le Grande Année,
Le Grande Année Rosé og
RD.

Dosage:
Bollinger lager alle sine
viner i en "low dosage" stil.
Grande Année Rosé, Grande
Année og RD er i en Extra
Brut stil, med lavere dosage
enn hva som er vanlig i dag.
RD er typisk 3-4 gram per
liter.

James Bond:
Den 6. pillaren i Bollinger
historien. Først nevnt i
‘Diamonds are forever’
(1956). Har vært i 13 filmer.
Eksklusiv siden Moonraker
1979. Dette er kun basert på
et vennskap gjennom 40 år
mellom familien Bollinger
og familien Broccoli som
produserer James Bond. I
den siste filmen ble det kun
vist et par sekunder, da sce-
nen ble klippet.

Rødvin
La Cote aux Enfants 2009
Bollinger
83 poeng
#VMP Nr
Kr,00
• Middels pen rød vin.
• Flott duft av røde bær;
mørke, varme jordbær,
morell/kirsebær. Lett preg
av urteblader. Lett urte-
preg.

• Saftig bærpreg, lett og
harmonisk. Myk struktur.

• Lett, frisk rødvin.
Primært benyttet til
Rosévinene til Bollinger.
Burde passe bra lett
avkjølt til lette kjøttretter.
Til Norge er det kun tatt
inn 30 magnum og 30
flasker.

Rosé:
Bollinger Rose NV
Bollinger
85 poeng
#VMP Nr 57473
Kr 504,90
• Lys rosa (lakserosa) med
et snev av bronse.

• Lett, fint preg av mar-
kjordbær. Innslag av
bringebær og pene røde
frukter.

• Flott strukturert frukt-
smak. Lett jordbær og
lette røde bær. Pene
bobler.

• Lang strukturert vin. Flott
syre og balanse. Lang i
munnen.

La Grande Année Rosé
2002
Bollinger
88 poeng
#VMP Nr 43982 (tidligere
årgang)
Kr 1099,90 (antatt)
• Utseende: Svakt bronse-
preget rosefarge. Pene
små bobler.

• Duft: Kraftig og dyp duft
av røde, friske bær.

• Smak: Super, balansert
og kraftig smak av røde
bær; jordbær. Deilige små
bobler som prikker ganen
pent.

• Vurdering: En meget god
og balansert vin. Lang og
kraftig

La Grande Année Rosé
2004
Bollinger
90 poeng
#VMP Nr 43982
Kr 1099,90
• Utseende: Bronserosa.
Pene små bobler.

• Duft: Kraftigere duft av
jordbær og bringebær enn
2002. Frisk allikevel.

• Smak: Meget konsentrert
og lang smak av bær.

• Vurdering: Kraftig, kon-
sentrert vin. Lang, balan-
sert og meget god. Høy
syre. Ingen Pinot Meunier
i denne og en meget høy
andel av Grand Cru
Vinmarker (89%)

Hvit Champagne:
La Grande Année 2004
Bollinger
87 poeng
#VMP Nr 6800
Kr 743,90
• Utseende: Lys gul. Klar
og funklende. Flotte små
bobler.

• Duft: Pen duft av gul
frukt, lett nøttepreg, strå
og snev av gjær (brioche).

• Smak: Lette toast-aroma-
er, svak rabarbra, gul
frukt.

• Vurdering: Lang balan-
sert og flott vin. Virker
litt lett efter å ha smakt
samme årgang som rosé,
men dette er en meget fin
vin.

Bollinger RD 1999
Bollinger
91 poeng
#VMP Nr 34885
Kr 1451,20
• Utseende: Pen strågul
farge. Litt kraftigere
mousse og større bobler.

• Duft: Sitrus, smør, strå.
• Smak: Kraftig frisk smak
av brioche/gjærbakst, gul
frukt. Frisk og flott i
munnen.

• Vurdering: Flott balanse
og friskhet

Bollinger RD 1996
Bollinger
93 poeng
#VMP Nr 34885 (tidligere)
Kr 1451,20 (antatt)
• Utseende: Mørkere strå-
gul farge. Flott mousse
og fine små bobler.

• Duft: Sitrus, nøttepreg,
smør og noe sopparoma.
Kompleks!

• Smak: Smak av brioche,
gule epler, lett nøttepreg,
skogsopp. (Begynnende
3. gradsaromaer)

• Vurdering: Kompleks,
voksen smak og duft.
Intense aromaer og sma-
ker i en kompleks vin
som varer meget lenge i
munnen. Har ligget 13 år
før den ble "gogget"
(Degorged)

1996 regnes som en av de
beste årgangene noen sinne.
1999 kommer til å komme
med årene. 2002 og 2004 er
meget spennende årganger
som kommer til å komme i
årene fremover.
Dette var på alle mulige

måter en flott smaking som
viste hva noe av det beste i
Champagne kan tilby. Så er
det bare å ta opp et lite lån
og fylle kjelleren.

Tekst: Jan Fredrik Tveten

32 Bulletin 3-2013 Bulletin 3-2013  33

Bollinger er en av de få
Champagne-husene som
fortsatt er privateid. Det gir
dem muligheter til å gjøre
ting som andre hus ikke kan
gjøre eller får lov til å gjøre
(av børsen og de store sel-
skapene som eier dem).
Eierne er fortsatt familien,
men eierandelene er nå på
om lag 100 hender, så det er
ikke som en liten kjernefa-
milie. Den meste berømte av
dem er vel Lily Bollinger
som styrte huset fra 1941 til
1971. Lily Bollinger ledet
champagnehuset
Champagne Bollinger fra
1941 til 1971 og fordoblet
produksjonen. Hun ble kjent
for sin arbeidsinnsats og sitt
sosiale engasjement. Hun
ble ofte sett ute i vinmar-
kene på sin legendariske
sykkel, som hun syklet
mellom vinmarkene på for å
inspisere arbeidet. Aller
mest kjent er nok allikevel
for sitatet hennes om
Champagne:

Jeg drikker min champag-
ne når jeg er glad og når
jeg er trist. Noen ganger
drikker jeg den når jeg er
alene. Har jeg selskap,
anser jeg den som obligato-
risk. Jeg nipper til den når

jeg ikke er sulten og drikker
den når jeg er det. Ellers
rører jeg den aldri – bortsett
fra når jeg er tørst.

De eier 60% av vingårder
de får druer fra. Og disse er
kun i Marne. Det er minst
60% Pinot Noir i alle blan-
dinger. 100% lagres i fat for
1. fermentering. Det benyt-
tes små fat; 230l, som har
vært brukt i minst 5 år.
Noen fat er opp mot 100 år
gamle. Har 3.000 fat som
benyttes. Disse gir mikrook-
sidering, men ingen fatpreg.
Det som skjer er at de hjel-
per til med utviklingen av
vinen uten å gi eikepreg.
Bollinger produserer mindre
enn 1 % av all Champagne,
selv om de er svært kjent.
Dette gir dem eksklusivitet.
Huset anser dette som viktig
for å forsvare posisjonen
innen luksusmarkedet.

Reservevin:
Bollinger lagrer viner i mag-
num for "reserve". Har
650.000 magnum liggende.
Bruker om lag 10% hvert år.
Disse er kun Grand Cru og
Premier Cru, og kun Pinot
Noir og Chardonnay. Ligger
5-15 år i kjelleren før de

BOLLINGER
En flott tirsdag i august var det hyggelig å ta turen opp til Ekeberg -
restauranten for å delta i en smaking av viner fra Bollinger. Det var fokus
på rosé-vin, men det ble også skjenket 3 fine hvite champagner samt en
spennende rødvin. Til slutt var det mulighet for å prøve noen av vinene til
en lekker lunsj.
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Siden det for et flertall av
vinene er nærmest underfor-
stått at disse populære vine-
ne kan ligge i kjelleren en
stund, kan de forhåndskjø-
pes (”en primeur”, på
samme måte som kjøpsop-
sjoner i aksjemarkedet),
hvor man kjøper rettigheten
til levering av et visst antall
flasker vin i fremtiden. Vi
som var så heldige å være
på Operaen denne torsdagen
5.september smakte sann-
synligvis noe som kommer
til å få svært høy verdi i
fremtiden.
På smakingen var

det kun tre-fire produsenter
som hadde med seg hvite
viner, videre et par som
hadde søte dessertviner
(Sauternes) og resten hadde

kun med seg røde viner. Av
de hvite, som er blandinger
av Sauvignon Blanc og
Semillon, smakte jeg
Latour-Martillac med nyde-
lig typeriktig duft og veldig
bra syre, fra slottet som har
produsert viner siden 1884
og lar hvitvinene lagre på
sedimenter i omtrent et år
for enda mer kompleksitet.
Larrivet Haut Brion 2009 på
sin side som luktet litt fuk-
tig korn og minnet litt om
sherry på smak.
Av de røde oppdager jeg

ganske tidlig at selv om de
unge vinene hadde veldig
mye tanniner, var det mye
frukt og ofte en slags fløyel-
følelse i det første anslaget,
mens de eldre som hadde
mer avslepne tanniner fak-

tisk hadde enda mer spen-
stig smak. Lascombes,
f.eks, i 2012 hadde deilig
solbærsirup på duft men
tørret veldig, mens 2008 var
flat i duften men slo skikke-
lig fra seg på smak.
Vanligvis er det mest
Cabernet Sauvignon i
Bordeaux-blandingene
(rundt 70%), men produsen-
ten Beychevelle har like
mye av Cab som av Merlot,
og dette ga mer myke tanni-
ner og en vin som var nes-
ten drikkeklar allerede nå.
Branaire-Ducru hadde i
2007 kjølig og tørr vekstse-
song, noe som ga mindre
tanniner i druene, med lett
fruktig duft. 2012-årgangen
var litt varmere, og duftet av
varme solbær og mer søt

frukt som jordbær og banan.
Vinene lagrer på barriques,
225 liter, og produsenten
anbefalte meg faste oster
(som Comtè) og pateer til
vinene deres. Lagrange var
en annen produsent som
viste frem en drikkeklar
bordeaux, Les Fief 2012,
som etter en fin sommer
hadde hatt en dårlig høst,
men som allikevel hadde
endt opp med et kjøttfullt
og fin balansert resultat på
vinen. Deres Chantillon
kommer fra eldre stokker og
er derfor dyrere, den hadde
fløyel inn men tørret veldig.
Damen som skjenket spurte
meg: ”Ja du kjøper vel bor-
deaux hvert år?”, hvorpå jeg
nesten beskjemmet kontret
”Nei, men jeg skal begynne
Nå!”. Den neste produsen-
ten ble nok en av mine
favoritter, Chateau Talbot
sin 2007 duftet solbærsirup
og hadde fin frukt, og svakt
hint av karamell fra eikelag-
ringen. Produsenten anbe-
falte meg lam, gjerne carrè
til denne. Deres 2012 var
enda mer kompleks i sma-

ken, etter en fin sommer og
regnfull høst, og skal visst-
nok være perfekt match til
osten Mimolette (en oransje
kumelksost som minner om
godt lagret Edamer) og
Saint-Nectaire (fast hvit
kumelksost). Den siste pro-
dusenten jeg rakk innom var
La Clemence, hvis viner
hadde den mest interessante
lukten denne kvelden. Deres
2012 duftet svart te, var vel-
dig smooth med sarte tanni-
ner og fin syre, likeledes St.
Emillion 2006 med duft av
appelsinkrydder og veldig
fin frukt. Pomerolen 2012
var det underligste duftinns-
laget, og det er nok slik at
man bare må smøre seg
med tålmodighet for å se
hvilken retning den tar.
Som Lascombes sier:

”vin er en epikurisk
nytelse” (som rettferdiggjør
et utsvevende liv - hvis man
bare tåler å vente på
Bordeaux’en).

Tekst: Silje L. Meskestad

Bordeaux er ikke bare, bare
Viner fra Bordeaux, i nyeste årgang, er ikke noe man plukker opp på mat-
butikken som en allround-løsning til hverdagens hastemiddag. For meg
som ikke har mye erfaring med så lagringsdyktige viner, var det en
omgang med tanninbank men også opplevelse av fløyel og underlige
krydder. 



Hexamer er en liten produ-
sent nord i Nahe med nes-
ten 22 hektar vinmarker og
som produserer mellom
150.000 - 160.000 flasker
årlig.
Harald Hexamer er fjerde

generasjon vinprodusent,
men kun den andre som
lager egen vin under egen
etikett. I vinmarkene til
Hexamer har det vært dyr-
ket druer helt tilbake til
1500 tallet. Siden Harald
Hexamer overtok ansvaret
etter sin far i 1999 har han
hele tiden jobbet bevist med
å øke kvaliteten på vinene.
Det må vi si han har lykkes
med. Hexamer blir i dag sett
på som en av de beste pro-
dusenter i Nahe og
Tyskland. Hardt arbeid
gjennom mange år, både i
vinmarken og i kjelleren gir
resultater. Han tenker kva-
litet i absolutt alle ledd. 
Det som kjennetegner

vinene til Hexamer uansett
kvalitetsnivå er at han job-
ber bevisst for at hver vin
skal ha få sitt preg av det
jordsmonnet hvor druene
har vokst, og at sødmen og

syren balanser hverandre.
Det skal være gode viner
uansett prisklasse. På sitt
beste lager han vin med en
utrolig konsentrasjon med
en elegant flott syre som
balanserer det hele.
Denne kvelden fikk vi

smakt hele 11 av hans hvite
viner sammen med en 5-ret-
ters meny.  Her fikk
Hexamer vist frem noe av
bredden og potensialet til
sine viner.  Hver rett var
ledsaget ev 1 til 3 viner.
Gjennomgående passet alle
vinene sammen med de ret-
tene de var satt opp mot.
Hvis jeg skal fremheve
noen av rettene og vinene
må det være disse.
Råmarinerte kamskjell

sammen med Medders -
heimer Rheingrafenberg
Riesling trocken No 1
Auslese trocken 2012. Den
mineralske vinen med litt
sitrus, stikkelsbær og ele-
gante syren sammen med
fersk kamskjell med sine
milde smaker av salt og søtt
passet som hånd i hanske til
hverandre. Meget bra.
Dagens utvalg av modne

oster (kitt ostene) sammen
med Meddersheimer
Rheingrafenberg Riesling
Quarzit 2011 satt også
meget godt sammen. Denne
unge vinen med hele 40 gr.
sukker, solmoden frukt og
mineralkarakter fikk frem
det beste i de modne kitt -
ostene. Meget god kom -
binasjon.
 Desserten med solbær-

sorbet og Sobernheimer
Marbach Riesling
Beerenauslese 2012 var en
virkelig innertier og kvel-
dens beste kombinasjon.
Vinen som ble høstet ved -
6,9 grader Celsius. Det vil
si at temperaturen bare
manglet 0,1 grad for å bli
en eiswein.  Eiswein har en
grense på – 7 grader
Celsius. Vinen har en flott
balanse, syrefrisk og kom-
pleks med smaker av tro-
pisk frukt, honning og har
en elegant lang fin etter-
smak. Den bare satt helt
perfekt til solbærsorbeten. 
Alle vinene vil jeg karak-

terisere fra gode til meget
gode viner. Spesielt vil jeg
fremheve følgende viner
som meget gode viner og
kjøp 
Meddersheimer Alten -

berg Riesling Eiswein 2012
Weissburgunder trocken

No 1 2011 
Schlossböckelheimer In

den Felsen Riesling Porphyr
2011
En stor takk til Harald

Hexamer som fortalte om

sine viner, filosofien bak og
hvordan han jobber for å få
frem det beste i hver av
vinen. Takk til Fein -
schmecker som lagde alle
disse flotte rettene og stod
for en sober service og 
oppvartning av oss. Sist
men ikke minst en kjempe -
stor takk til Record
Vinimport som organiserte
det hele og sørget for den
meget gunstige prisen på
middagen som NVkFs 
medlemmer fikk glede av.

Kristian Gahre
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Hexamer på Fein schmecker
NVkF startet opp høstsesongen med en
Winemakes Dinner med prisbelønte produsen-
ten Hexamer fra Nahe i Tyskland på selveste
Feinschmecker restaurant. Restauranten ledes
av kjøkkensjefen Lars Erik Underthun som bl.a.
har vunnet sølv i Boccuse d’Or.  Med slike stjer-
ner bak mat og vin var forventningen til kvel-
dens måltid ganske høy hos våre medlemmer.

Kveldens meny
Aperitif 

Meddersheimer Rheingrafenberg
Riesling Spätlese trocken 2012 

Stekt foie gras med kirsebær og brioche 

Schlossböckelheimer In den Felsen
Riesling Auslese 2006

Råmarinerte kamskjell og lettrøkt ørret
med agurk og reddiksalat 

Meddersheimer Rheingrafenberg Riesling trocken
No 1 Auslese trocken 2012 

Weissburgunder trocken No 1 2011 

Stekt Andebryst fra Gårdsand med soya,
ingefærsyltet sopp og chili 

Schlossböckelheimer Königfels
Riesling trocken 2012 

Schlossböckelheimer In den Felsen
Riesling Porphyr 2011 

Meddersheimer Altenberg
Riesling Kabinett 2011 

Dagens utvalg av modne oster
med frukt- og nøttebrød 

Meddersheimer Rheingrafenberg
Riesling Hochgewächs 2001 

Meddersheimer Rheingrafenberg
Riesling Quarzit 2011 

Rørosrømme-panacotta med syltede solbær
og solbærsorbet 

Sobernheimer Marbach Riesling Beerenauslese 2012
Meddersheimer Altenberg Riesling Eiswein 2012



denne gangen tenkte jeg vi
kunne ta turen ut av
Mathallen og til Valdres, der
han har åpnet nytt ysteriut-
salg på Beitostølen,
Opplevelsesysteriet. Beito-
ostene er i ferd med å få en
posisjon i det norske marke-
det og har kommet seg inn i
en rekke butikker. Dette har
gjort at det i det siste har
vært vanskelig å finne lagre-
de versjoner av ostene, som
tross alt er det mest interes-
sante, og kapasiteten måtte
økes. Den skal være nesten
firedoblet med det nye loka-
let, der man kan observere
osteproduksjonen gjennom
glassvinduer, slik man også
kan på Brimi Sæter og
enkelte steder i Frankrike
(f.eks. ved Graindorge-yste-
riet i Livarot). I butikken
selges også varer fra andre
lokalmatprodusenter — eller
hva man skal kalle det.
Nisjemat kaller noen det.
You know what I mean.
En annen lovende nyåp-

ning i Valdres er gårdsmat-
utsalget hos rakørretprodu-
senten Noraker like utenfor
Aurdal. Noraker har i en
årrekke lokket med rakørret

i sesongen på et skilt oppe
på E16, men nå kan man
altså kjøpe godsaker hele
året. I tillegg til Norakers
egne produkter selges gårds-
mat fra Valdres og omkring-
liggende distrikter, hvilket
egentlig vil si
Innlandsregionen. Det er
også servering, for den som
ønsker det. Butikken anbe-
fales for den som kjører
E16, der vi heller ikke må
glemme Villfisken lenger
sør (nær Finsand ved
Sperillen).
Lenger sør på Østlandet

skjer det også noe.
Delikatessebutikken Stili
Mat i Son har åpnet to nye
avdelinger. I januar 2013
åpnet de i Drøbak, men
denne avdelingen er i skri-
vende stund nettopp nedlagt.
Derimot drives fortsatt en
nyåpnet avdeling i Vestby
storsenter. Denne skal være
noe større enn originalen,
uten at jeg har fått sjekket
den ved selvsyn, med større
innslag av ferskvarer samt
kafé og sushirestaurant.

Tekst og foto: Jan-Tore Egge

38 Bulletin 3-2013 Bulletin 3-2013  39

Jeg sitter ikke med regnska-
pene, men ut fra det som har
stått i pressen, har det vært
litt opp og ned. Én butikk
(Delikatysk) stengte relativt
raskt, visstnok pga. ytre
omstendigheter.
Restauranten Von Porat gikk
over ende, og ved et besøk i
hallen på forsommeren
måtte vi konstatere at
Husets, som hadde samme
eier, er slått sammen med
Slakterhuset og har flyttet
internt i hallen til et mindre
lokale. Dessverre har dette
medført noe dårligere
utvalg, selv om det fortsatt
selges norske gårdsoster —
samt kjøtt, også det i noe
redusert utvalg, ser det ut til.
I det tidligere lokalet til
Husets finner vi nå en avde-
ling av den utmerkede sjo-
koladebutikken Sebastien
Bruno, som fra før har en
butikk nederst i Frogner -
veien. I Slakterhusets tidli-
gere lokaler er ny kjøttbu-
tikk som undertegnede ikke
har testet ut ennå.
I denne serien med små-

reportasjer har vi hittil kon-
sentrert oss om steder som
selger norske godsaker, men

man trenger jo også impul-
ser utenfra, og et interessant
innslag i så måte er Ma
Poule, som selger franske
delikatesser. Driveren,
Edouard Cazazian, har iføl-
ge Mathallens eget nettsted
gått på kokkeskole i Lyon
og drevet på Borough
Market, og driver også i
Torvhallerne i København.
En kikk i diskene her er nok
til å få tennene til å løpe i
vann. Her selges Bresse-kyl-
ling, men ellers er mye av
det som selges, ting vi for-
binder med det sørvestlige
Frankrike, inkludert cassou-
let, Toulouse-pølse og diver-
se produkter av and og gås.
Rillettes er mangelvare i
Norge, men fås her sammen
med terriner i ymse former.
Vi kan legge til oster, confit,
spekemat og annet snadder,
og det drives også servering.
Et lite stykke bortenfor

har vi et norsk innslag i
form av «Smak av Valdres»,
som deler navn med et par
nedlagte butikker på
Fagernes og i Aurdal, men
her står det andre folk bak.
Trond Wahlstrøm er også
mannen bak Beito ysteri, og

GLIMT 

Det nærmer seg et år fra Mathallen åpnet. I forkant uttrykte jeg håp om at det tok av så pass at
butikkene kunne tjener penger på å tilby skikkelige saker. Hvordan har det så gått?

Glimt fra Mathallen 
og andre matbutikker på Østlandet
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