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I løpet av disse fire årene har vi utviklet Bulletin til å bli et meget lesverdig
blad, ikke bare for medlemmene, men også for vininteresserte utover vår
medlemsmasse. Vi har knyttet til oss mange av Norges beste vinskribenter,
og antall utgivelser har økt fra fire til seks nummer i året, samtidig som antall
sider i bladet også har økt.
Det er med blandede følelser jeg nå sitter og fullfører bladets siste utgave.
På den ene siden er det leit å legge vekk noe som har vært en stor del av mitt
engasjement i Norske Vinklubbers Forbund, men på den andre siden ser jeg
frem til fortsettelsen. Som Presidenten skriver i sin leder, så har vi fremforhandlet en, etter vår oppfatning, god løsning i samarbeid med bladet Vin &
Brennevin.
Samtidig som vi har sett en nedgang for Bulletin, så øker lesertallene for
hjemmesiden vår, nvkf.no. For perioden 29. juli – 27. august i år hadde vi
5083 unike brukere. Tilsvarende periode i fjor hadde vi 3040 unike brukere,
det vil si en økning på mer enn 67%.
Vi vil derfor bruke av de ressursene som nå «frigis» fra Bulletin, til å jobbe
mer med hjemmesidene. Det vil bli flere artikler, smakinger, tester og annet.
Vi har internt satt oss noen «hårete målsetninger» og vil jobbe knallhardt for å
nå disse.
Bli med på reisen videre!
Truls J. Aasterud
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Presidenten har ordet

Dette nummer av Bulletin som du nå leser vil bli historisk. Dette er siste nummer av bladet i denne formen. På årsmøtet i vår
ble det vedtatt at vi måtte redusere kostnadene forbundet med Bulletin. Gjennom mange år har vi jobbet bevist for å heve
kvaliteten på bladet til det nivået det har i dag. Vi har fått noen av landets fremste og beste vinjournalister og skribenter til å
skrive fast i bladet. Det har løftet kvaliteten og vi er stolte over resultatet. For NVkF som helhet er kostnadene knyttet opp
til Bulletin den største utgiftsposten vi har. Det er også en av de viktigste postene. Bulletin er en av årsakene til at mange av
medlemsklubbene ønsker å være tilknyttet NVkF.
Vi har jobbet med å finne en løsning som vil ivareta:
• at Bulletin er et medlemsblad
• at vi kan skrive egne artikler
• at vi kan fortsette samarbeidet med de gode skribentene
• at vi må reduserer kostnadene knyttet til bladet
Vi har funnet en løsning som vi mener ivaretar alle disse ønskene samt noen flere.
• Bladet vil også være mulig å få kjøpt bladet i papirutgave.
• Bladet vil bli bedre å lese digitalt og på alle plattformer
Vi vil fra og med neste nummer fusjonere med bladet Vin & Brennevin.
Bulletin og Vin & Brennevin har mange fellestrekk som har gjort det mulig for å få til dette samarbeidet. Vi har samme
publisher, Media Digital. Vi har flere felles skribenter og vi har samme annonseselger.
Vi tror dette vil bli en meget bra løsning som du som medlem vil sette stor pris på.
Vi ønsker din kommentar til dette og ser frem til å høre fra deg . Bare send din kommentar og innspill til oss: info@nvkf.no
Nord-Rhône
I dette nummeret har vi en stor test av viner fra Nord-Rhône i prisklassen kr 200-400. Det som slår oss er kvaliteten og hvor
mye god vin en får for pengene fra dette området. Her er det bare kjøpe og glede seg til høstens gode viltretter.
Vi må ikke glemme de hvite vinene fra Nord-Rhône. De holder også meget høy kvalitet og er et godt alternativ til bl.a.
hvite burgundere.
Uken etter at vi avholdt denne testen var jeg på en privat smaking av toppvinene fra Nord-Rhône. Vi var 12 personer og
alle hadde med seg 2 flasker, og det var ingen begrensning på pris. I tillegg var det noen overraskelser slik det ble smakt
27 viner den kvelden. Her var samtlige av de beste produsentene med som Guigal, Chapoutier, Jaboulet, Jamet, Chave,
Clape, Balthazar, Allemand m.fl. Denne smakingen viste frem det aller beste fra Nord-Rhône. Det var mange høydepunkter
og flere av vinene fikk poengsummer langt opp på 90 tallet.
Viner fra Cornas fikk jevnt over meget høy poengsum. De er litt lavere priset enn viner fra Hermitage og Côte-Rôtie.
Årsaken kan være at Guigal og Chapoutier ikke har vinmarker i dette området. De to produsentene er så store at de driver
prisene oppover. Anbefaler derfor at en følger godt med på viner fra Cornas og kjøper noen godbiter når de kommer på
markedet. Jeg tror ikke du kommer til å bli skuffet. Vinene er også meget lagringsdyktige og tåler fint 20-30 år i kjelleren

Ha en fin sensommer og høst alle sammen.
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Kristian Gahre

Magasinet for mat- og drikkeopplevelser
Mag
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print + dig
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449,-

Vin&Brennevin inneholder alt fra vintester og kjellernotater,
til reisereportasjer, intervjuer og mat- og drikkereportasjer.
FOR DEN KVALITETSBEVISSTE
Magasinet gir deg både faglig tyngde og lettlest underholdning.
Med et globalt fokus, ﬁnner du et variert innhold som følger
sesongene. Våre norske lesere skal kjenne seg igjen i interessante
og høyaktuelle reportasjer av god redaksjonell kvalitet.

Send din bestilling til

vogb@aboservice.no
eller ringe på telefon: 67 11 38 14

DU FÅR:
Papirutgave levert
rett hjem 4 ganger
i året, fylt med
aktuelle temaer
innen mat og drikke
Digital tilgang slik
at du alltid har
magasinene lett
tilgjengelig på
lesebrett og mobil
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SPARKLING POINTE
Long Island i staten New York har et unikt terroir og er meget velegnet
til produksjon av elegante og balanserte musserende viner.
Tekst Ann J Samuelsen, ilde produsenten

E

n god times kjøring ut av byen New
York produserer Sparkling Pointe
hele 14 musserende viner av ypperste kvalitet. Mange av de serveres
i New Yorks beste restauranter, som tre
stjernes Michelin restaurant Eleven Madison
Park på Manhattan.
Sparkling Pointe er den eneste av vingårdene på Long Island som spesialiserer seg
eksklusivt på musserende vin. Men det er
flere andre som produserer en eller to musserende viner, i tillegg til annen vin. Som for
eksempel Bedel Cellars, Lieb Cellars, Shinn
Estate Vineyards, Martha Clara, Paumanok
Vineyards, Lenz Winery og Sherwood House
Vineyards.
Det hele ble startet av Cynthia og Thomas
Rosicki som elsker Champagne. Ekteparet
som er fra Long Island, jobber begge som
advokater på halvøyen. Deres store drøm

var å lage musserende vin fra Long Island
så nær opptil Champagnekvalitet som mulig.
For å gjennomføre dette skjønte de tidlig at
de trengte hjelp av den beste ekspertise.
Rosicki leide dermed inn den erfarne
vinmarksspesialist Steve Mudd for å lokalisere det best egnede terroir, for beplanting
av Champagne sine tre klassiske druer chardonnay, pinot noir og meunier. Valget
falt på Southold i North Fork of Long Island
American Viticultural Area (AVA) på grunn
av det glasiale jordsmonnet med sand iblandet varierende mengder av silt og leire. Et
jordsmonn som gir utmerket drenering. Det
maritime klimaet i Southold blir moderert
av Atlanterhavet med en kjølig havbris som
hjelper til med å senke temperaturen på de
varmeste sommerdager.
Ekspertisen til å kreere den best mulige
kvalitet ble tilført ved ansettelsen av den

internasjonalt kjente vin-maker Gilles Martin. Han er født i Frankrike og vokst opp like
ved grensen til Champagneregionen. Martin har mange års erfaring fra det franske
Champagne-huset Deutz før han ble hentet
til Champagne Roederer sin Californske vingård Roederer Estate.
Hans lange erfaring kommer til sin fulle
rett når vin-maker Gilles skaper utrykksfulle musserende vin med avtrykk fra North
Fork terroiret. For å oppnå god kompleksitet
gjærer Gilles et større antall baseviner for å
øke valgmulighetene under oppbygging av
cuveer under blandingsprosessen. En annen viktig faktor for Sparkling Pointe sine
musserende viner, er lang tids modning med
bunnfallet etter annengangs gjæring i flasken. Deres Prestige Cuveer får for eksempel
mellom seks og ti år før omkorking.
Sparkling Pointe sin assistent vin-maker
5-2019
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Andrew Rockwell er kjemisk ingeniør. Han
jobber tett med Gilles Martin og har ansvaret
for vingården sitt eget laboratorium. De har
dermed full kontroll og kan raskt få svar på
sine analyser.
Ved et besøk hos Sparkling Pointe sist
sommer ble det presentert fem av deres
musserende viner. Den første var deres
prestige Rose Topaz Imperial 2015 som er
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laget ved å blande inn rødvin. En tiltalende
musserende vin med svak rosa farge og
fruktige aromaer av jordbær, fersken, roser
og ristet brød. Med en kremaktig munnfølelse og behagelig mousse. Den er laget
med 45% chardonnay, 41% pinot noir og
14% meunier. Vinen er i Brut stil med 6 g/l
i dosage og den har vært 1 ½ år med bunnfallet i flasken.

Deres andre rose musserende vin er NV
Cuvee Carnaval som har en dypere farge.
Det er en lettere rose mer for aperitif eller
på terrassen om sommeren. I denne cuvee
er meunier erstattet med merlot for å oppnå dybde i fargen. En lett drikkelig vin med
nese av dypere rød frukt som moreller med
florale toner. Denne er også Brut stil med en
tanke høyere dosage på 12 g/l.
Blanc de Blancs 2014 er en elegant musserende vin laget med ren chardonnay. Den
har delikate aromaer av hvite blomster, sitron, melon og kjeks. Med en fin kremaktig
munnfølelse og mineralsk linear avslutning.
Vinen er Brut stil med 6 g/l dosage og er
modnet 3 år med bunnfallet i flasken.
2015 Brut er laget med alle tre champagne druer, hvor blandingen er 56% chardonnay, 24% pinot noir og 20% meunier. En
musserende vin med delikate floralske toner
og frukt aromaer i retning eple, fersken og
grapefrukt. En rikere vin med gjærbakst og
hint av krydder med små fine behagelige
bobler.
2008 Brut Seduction er Sparkling Pointe
sin Prestige Cuvee. En utsøkt musserende
vin som var min klare favoritt. Med en fan-

tastisk kompleks bouquet av brioche, kjeks,
karamell og ristete nøtter. Hele åtte års
lagring med bunnfallet i flasken har tilført
vinen en meget behagelig mousse og fin
kremaktig munnfølelse. Forfriskende med
mineralsk avslutning og god balanse med
6 g/l i dosage.
Den første vingård på Long Island i New
York staten ble etablert tilbake i 1973. I
dag er det mer enn femti produsenter som
produserer rundt 500.000 kasser med vin i
året. De fleste vingårder er lokalisert i North
Fork området og har blitt en viktig destinasjon for mat- og vininteresserte som er
tiltrukket av avslappende weekender. Mange vingårder har laget sjarmerende smake-rom og tiltrekkende utendørsområder
med flott utsikt til vinplanter og vinmarker.
En god del av disse vingårder organiserer
vinsmakinger i tillegg til arrangementer som
middag med vin-maker, yoga i vinmarken,
musikkkonserter og kunstutstillinger. Andre
satser på lunsjservering i restaurant eller
terrasse gjennom vår- og sommersesongen. For Long Island sine musserende viner
er nydelige sammen med den lokale sjømat
som østers, skjell, fisk og skalldyr.

Sparkling Pointe er som nevnt tidligere
den eneste produsent på Long Island som
spesialiserer seg utelukkende på musserende vin. De andre som produserer en eller
to musserende viner i tillegg til annen vin er
for eksempel
Lieb Cellars med vin-maker Russel Hearn som har to musserende viner. Den ene
er en Rose med 2 deler pinot noir og en

del chardonnay. Den andre er en Blanc
de Blancs laget med kun pinot blanc druen. Bedel Cellars produserer og en Rose
med cabernet franc, cabernet sauvignon
og merlot, mens deres Blanc de Blancs
er med kun chardonnay druen. Sherwood
House Vineyards på den annen side lager
kun en Blanc de Blancs, det samme gjør
Paumanok Vineyards.
5-2019
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Vinmaker Sabine Mosbacher

Georg Mosbacher
I Forst, den lille tyske landsbyen i Pfalz, har de kun en liten hovedgate. De har ingen
butikker og den lille brobelagte veien gjennom byen er såvidt bred nok til to møtende biler.
Tekst og bilde Mona Haugen-Kind

D

et kjører oftere traktorer på veien
enn biler, for det de har nok av i
Forst er vinhus, fra små til store har
de som oftest en liten restaurant og
bytter på å lage måltider og små festivaler til
de andre i landsbyen. Ett av disse er Georg
Mosbacher, et familiedrevet vinhus med
dype røtter i landsbyen som strekker seg
mer enn 200 år tilbake i tid.
Weingut Georg Mosbacher forbereder
nå sin 100-års dag i 2020, den skal
uten tvil feires med god vin i både nye og
gamle årganger. Det var i 1920 at Richard
Mosbacher Senior etablerte vinhuset
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sammen med søstrene sine, og kalte opp
vingården etter faren Georg (det fulle navnet
er 'Weingut Georg Mosbacher Erben' - altså
arvingene til Georg Mosbacher). Det var på
samme tid at de fikk den flotte og krøllete
"M" logoen som de har beholdt helt til i
dag! Etter andre verdenskrig tok Richard
Junior og kona Hildegard over vinhuset, da
ble nemlig Senior med samme navn utnevnt
som borgermester i byen av amerikanerne,
for sin innsats som velkjent anti-nazist
gjennom hele krigen.
Vinhuset er i dag medlem av kvalitetsorganisasjonen VDP, Verband Deutscher

Prädikats- und Qualitätsweinguter, og for
å være med der må vingården følge visse
standarder som er litt strengere enn den
vanlige tyske vinlovgivningen. Men de har
ikke alltid vært medlem, først var de medlem
i 1921 til 1971. I 1971 kom de gjeldene
tyske vinlovene, og de to Richardene var
ikke lenger enig i hvordan VDP håndterte
reglene for sine medlemmer. Men i 1993
meldte de seg inn igjen, denne gangen
under kvinnelig ledelse.
Og det er Sabine Mosbacher-Düringer
som møter undertegnede og et knippe andre
vinskribenter en varm og solrik dag i juni, på

den pittoreske vingården i Forst. Hun tok
over vingården etter faren i 1992 og driver
den 23 hektar store eiendommen sammen
med mannen Jürgen, han møtte hun da
hun gikk på den kjente vinikulturskolen i
Geisenheim. Hun har også bestått WSET
Diploma-utdanningen.
Et annet firma hun er sterkt involvert i er
Vinissima - Frauen & Wein e.V., hvor hun
også var leder fra 2006 til 2010, en forening
som støtter, utdanner og promoterer kvinner
i vinindustrien. Mannen Jürgen gikk også
som nevnt på Geisenheim og kommer
også fra en vinmakerfamilie. Han ble raskt
adoptert inn i Mosbacherfamilien og lærte
mye av Richard Junior før han og Sabine
tok over. Han på sin side har vært sterkt
involvert i firmaet Farmers' and Vintners'
Association avdeling Forst, formann siden
2001 og i tillegg vært dommer i mange
vinkonkurranser. Alt dette har de gjort i
tillegg til å drive vingården som nå blir ansett
som en av de aller beste i området.
Det er kanskje derfor de aldri tok seg tid
til å få barn, vinlivet tok all tid og energi. I
følge Sabine er det likevel stor sjanse for
både at vingården blir i familien og at den
neste vinmakeren også blir en kvinne, hun
har nemlig to søstre med døtre hun håper vil
fortsette i bransjen. De har allerede begynt,
sier hun med et glimt i øyet.

Kjellerbesøk

Weingut Georg Mosbacher

5-2019
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det nemlig ingen som var så interessert i på
Vinmonopolet, litt dumt da også denne var
meget god, men det finnes heldigvis gode
alternativer fra vinhuset:
Mosbacher Riesling Sekt Brut 2016
Har en innbydende og fruktig nese, lett men
fint preg av lagring og autolyse, tropisk frukt,
epler og kjeks. God frukt og syre på smak,
tørr og balansert, lang utgang. Spennende
sekt!
Mosbacher Riesling Trocken 2018
(Finnes også i magnumflaske.) Har en frisk
og fruktig nese, gule epler, sitrus og florale
hint. Den er rund og fruktig også på smak,
god syre som sitter godt med en mineralsk
avslutning. Godt kjøp!
Georg Mosbacher Rosé trocken 2018
(Merlot 3%, Dornfelder 2%, Spätburgunder
95%) Har et fint preg av røde bær på
nesen, sitrus, hint av urter og mineraler.
Den er fruktig og fin, god konsentrasjon og
bærpreg, fin syre og en tørr og lang utgang.
Mosbacher Deidesheimer Leinhöhle
riesling trocken Erste Lage 2018
Har en fruktig og konsentrert aroma med
florale toner, hvit steinfrukt, sitrus og urter.
Den er ung og frisk på smak, leskende og
fin syre med en ettersmak som sitter godt
og lenge.
Deilige rieslinger

Georg Mosbacher,
et familiedrevet vinhus
med dype røtter i
landsbyen som
strekker seg mer enn
200 år tilbake i tid.
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Georg Mosbacher produserer ca. 150.000
vinflasker i året per i dag, de har vinmarker
både i Forst og Deidesheim og ca. 77% av
vinplantene deres er Riesling. De har også
noe Pinot Noir, Pinot Blanc, Sauvignon
Blanc, Pinot Gris, Merlot, Chardonnay,
Cabernet Blanc og Dornfelder.
Vinmarkene har blitt kultivert organisk/
økologisk i flere år, men det er ikke før i år,
2019, at de har fått sertifisering med logo
på flaskene.
På smakingen denne junidagen er det
meget god kvalitet å spore, og det var
hyggelig å finne ut at det allerede var en
norsk importør som hadde snappet opp
denne produsenten, så vi kan kjøpe og nyte
noen av vinene deres også her hjemme.
Vi fikk også smake en vin som ikke er
tilgjengelig her hjemme - og det på grunn
av navnet! Georg Mosbacher Gerümpel var

Mosbacher Kalkstein Trocken 2017
Har en lettere kompleks aroma, moden gul
frukt, sitrus, hint av petroleum og fat. Den er
rund og konsentrert på smak, god syre og et
flott fruktpreg, tørr og lang utgang.
Mosbacher Forster Ungeheuer GG 2017
Har en klassisk og kompleks nese, moden
frukt, hint av petroleum, florale toner og
sitrus. Smaken er godt konsentrert, moden
og fin frukt, meget velbalansert all over med
god syre og en lang og mineralsk utgang.
Mosbacher Spätburgunder 2017
Har en lett og fruktig nese med mørke bær,
florale toner og krydder og urter. Den er
saftig og fruktig, lett kjølig frukt, fint preg av
urter og krydde, god syre og ettersmaken
sitter der den skal. Et godt eksempel på tysk
Spätburgunder av god kvalitet.

Vinmarker i Forst

5-2019
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Rødt fra

NordRhône
I en periode skulle alle ha
vin fra Nord-Rhône, særlig
amerikanerne, men så ble det
plutselig mye roligere. Det gikk
fra bonanza til tyst nesten.
Tekst Christer Byklum

J

a, om det bare var at Parker sluttet å
reise til Europa som forårsaket stillstanden skal jeg ikke begi meg inn
på, men det har medført at mange
viner fra Nord-Rhône plutselig ser ganske
hyggelige ut rent prismessig i forhold til kvaliteten. Det finnes selvsagt kostbare viner
fortsatt fra hus som Guigal og Chapoutier
med flere, som hele verden fortsatt klorer
etter, gjerne med god grunn. Noen av verdens beste viner lages her, på druen syrah. Noen ganger ispedd andre druesorter.
Syrah og da særlig fra Hermitage har vært
etterspurt i århundrer og på 90-tallet kunne vinene her være så etterspurte at Guigal
mottok blankosjekker fra folk som bare måtte ha en av hans LaLaLa. De tre Côte-Rôtiene i porteføljen, La Mouline, La Landonne
og La Turque. Men vi skal holde fokus på
litt rimeligere prisklasser, med hovedtyngde
rundt tre- til firehundre kroner.
Og Côte-Rôtie troner kanskje høyest for
undertegnede, vinene herfra er mineralske,
grasiøse, sjelden overdrevent alkoholsterke
med terroirpreg og detaljer som er helt i
toppsjiktet i verden. Vinene er gjerne parfymerte, men noen ganger tar terroirpreget
over mesteparten av druetypisiteten og det
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En av vinstokkene i Christopher Moestues egen parsell i vinmarken Reynards i Cornas, hvor han har laget vin fra 60 år gamle
vinstokker i samarbeid med Vincent Paris siden 2007. Moestue
Coteau de Reynard er en svært lagringsdyktig vin, og er med
sin markante granittpregede mineralitet typeriktig for de beste
åssidene i Cornas. Foto: Moestue Grape Selections.
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Cornas er fra naturens side formet som et amfiteater, hvor skog og åsrygger beskytter mot den sterke Mistral-vinden, samtidig som vinmarkene får mye sol og varme om sommeren og høsten. Appellasjonen har tradisjonelt vært blant vinverdens mest utilgjengelige og kompromissløse, men de siste årene har vi sett en dreining
mot mer drikkevennlige, men samtidig faste, robuste og strukturerte syrah-viner med energisk, intens frukt og tydelig adresse. Foto: Moestue Grape Selections.

blir vanskelig å finne syrahkarakteristikkene,
og da kan vinene herfra være vanskelige å
ta blindt. Côte-Rôtie er sjeldne viner, åssiden
er ikke spesielt stor, 224 hektar og det gjør
at prisene gjerne er fra en femhundrelapp
og oppover. Det finnes noen unntak. Vinene
kan være ganske fruktdrevne og litt uinteressante mens de er purunge, men så fort
de får fem til ti år på baken skjer det noe,
og da mener jeg fra tidspunktet de havnet i
markedet. Dessverre smaker jeg utrolig lite
eldre vin fra området. Her kan man blande
inn inntil 20% av den hvite druen viognier.
Hermitage regnes som kongen i nord,
vinene herfra er gjerne mer subtile hva mineraler angår og mer fruktdrevne og kompakte. Tanninene noe mer polerte. Alkoholnivåene kan gå litt i taket, og jeg har derfor
ikke fulgt området veldig tett, men det synes
som at produsentene tar tak, for i senere årganger er mitt inntrykk at alkoholnivåene er
litt bedre balansert med resten, vinene er litt
mindre jammy og heftige. Samtidig har jeg
smakt helt magiske viner fra Hermitage, en
av de beste vinene noen gang for min del var
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1990 Hermitage La Chapelle fra Jaboulet,
men så er jo det en legendarisk vin også.
Men Hermitage skal det godt gjøres å finne
under en femhundrelapp.
Cornas blir fort en favoritt for de som ønsker lagringsdyktig syrah fra Nord-Rhône
men ikke ønsker å legge altfor mye penger i
det. Her er utvalget fortsatt godt i prisklassen vi her konsentrerer oss om. Selv en
av klassikerne fra regionen, Clape, koster
rundt 750,-. Cornas er robuste, har en del
til felles med Côte-Rôtie, men tanninene er
tydeligere og til dels røffere, og vinene oppnår sjelden helt det samme terroirpreget og
raffinementet. Cornas er lagringsdyktig og
bør gjerne ha ti år på langs før man skjønner
hvorfor området er legendarisk. Noen, som
Clape bør ha minst fem år på toppen, helst
tyve år på langs. Eller mer. Men her er det
mulig å finne viner i prissjiktet vi snakker
om. Prøv deg frem for å se hvilke som gir
deg mest glede. Og se også litt på hvordan
de utvikler seg. Poenget er jo også å lære
seg litt av utviklingskurvene selv.
I Saint-Joseph er det gjerne plenty med

viner i vår prisklasse. Her lages det fruktdrevne, rike, nesten lilla viner i sin ungdom
som bruker litt tid på å vise frem en annen
side. Der Cornas trenger tid for å slipe ned
tanninene trenger Saint-Joseph tid til å slipe ned all den nesten vulgært voldsomme
unge frukten. Som unge er det en overdose
blåbærsyltetøy som er utrolig kompakt og
nesten ugjennomtrengelig. Det er sjelden
man smaker modne og vellagrede utgaver,
men de kan være storslagne. Kanskje aldri
Côte-Rôtie eller Hermitage storslagne, men
at kommunen kan lage stor vin hersker det
liten tvil om. Mange drikker vinene svært
unge og tør liksom ikke helt vente på dem
i kjelleren. Og mange hopper nok også over
dem og kjøper Cornas i stedenfor. Det er
synd, for de som utvikler seg positivt utvikler
seg gjerne svært positivt. Her er det flere å
velge mellom i prisklassen og rett over.
Crozes- Hermitage er gjerne en favoritt for
mange. Dyp mørk fruktighet er lett å like,
og de beste er svært fruktdrevne og frempå. Gjerne mye lakristoner og krydder. Men
noen får et såkalt garrigue preg, det betyr

Philippe Guigal – tredje generasjon Guigal, som i likhet med sin far og farfar er en eksepsjonelt dyktig vinmaker. Hans signatur er tydelig i alt fra de enkleste
vinene til toppvinene, og kvaliteten blir bare bedre og bedre, med stadig mer presisjon, eleganse og kompleksitet. Foto: Svein Lindin.

kratt, og krattet vi snakker om er type Middelhavsklima hvor det da dufter gjerne av
rosmarin og timian og andre urter som ofte
vokser vilt, samt tørt, litt goldt landskap. Alt
i en skikkelig solvarm stil. Prisen er gjerne
lavere og for mange er det få viner som sitter bedre til grillet kjøtt eller blodig vilt mot
rype og reinsdyr. Personlig er jeg litt var for
garriguekarakteren som tidvis blir litt vel
frempå for min del. Jeg har ikke problemer
med duften i seg selv, den bare skjærer seg
litt mot den voldsomme frukten og registeret
den er i. Men det er en personlig preferanse.
Også Crozes tåler tid i kjelleren, men det er
få som tåler samme tidsperspektiv som de
ovenfor. Ti år bør gå greit for de fleste, men
deretter er det greit å ha god kontroll på hva
man oppbevarer og hva som bør drikkes
opp.
Syrah har sitt hjem her og det er her den
mest sannsynlig har polert sine egenskaper
sammen med klima og landskap til å bli den
druen vi i dag kjenner. Den kommer neppe fra Iran slik myten hevder, det er druer i
området, men ingen har så langt vist noen

DNA-profil som tyder på nært slektskap. Alt
tyder på at det er i regionen Rhône syrah
dukket opp første gang. Dens foreldre er
dureza og mondeuse blanc og at krysningen
har skjedd naturlig. Når vet man ikke, en vin
som ikke fantes femti år tidligere på tidspunktet, blir beskrevet i år 77 etter Kristus
av Pliny den eldre og beskriver de mørke og
dype vinene fra Vienne, dagens Côte-Rôtie.
Men beskrivelsen kan også passe dureza.
Syrah viser gjerne mørk frukt som blåbær
og kanskje oftere bjørnebær. Noen ganger
kan den gå mot solbær. Kryddertoner er
vanlig og da helst nykvernet svart pepper. I
visse jordsmonn kommer en jod/ blod/ jern/
velhengt kjøtt tone som ikke må dukke opp
over alt. Men skulle du få servert en rødvin
blindt som lukter av mørk frukt og rå biff/
kjøtt med nykvernet pepper (før man har det
i panna/ grillen) så er det rimelig sannsynlig
at det er en syrah du har i glasset.
Viner fra Rhône ble brukt til å piffe opp
både burgundere og bordeauxer til inn på
1900-tallet. I Bordeaux ble det (i alle fall
offisielt) helt slutt på dette på 1920-tallet,

men Château Palmer i Margaux har laget
noen årganger de kaller Palmer XVIII-Century wine som inneholder en andel syrah
fra Hermitage. En fascinerende vin å smake
for de eventyrlystne. Hvor lenge man gjorde
det i Burgund vil få snakke om, og det var
nok helst hos negociantene. Langt inn på
1960-tallet, snakket man der mer om å lage
en vin i stil med Pommard, slik negocianten og de gjerne engelske kundene mente
en for eksempel Pommard skulle smake.
Men man har smakt noen eldre burgundere
med merkelig mørk farge, som kommer fra
produsentenes egne kjellere, så vi snakker
ikke om noe Rudy vin. Men at den rikere
solvarme frukten i en liten andel kunne få en
tynn burgunder eller en grønn og tanninrik
Bordeaux til å fremstå som litt mindre trist
er det ikke spesielt vanskelig å tenke seg til.
Årgangene de siste årene har vært gode,
2017 var vanskelig med en rekke utfordringer, men kvaliteten ser, som i Bordeaux, ut
til å være overraskende god. 2016 hadde
haglproblemer, kanskje særlig i Hermitage,
men kvaliteten ser ut til å være bra med fin
5-2019
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Vinmarken La Mouline – én av de tre Côte-Rôtie-vinmarkene som Guigal produserer sine tre legendariske LaLaLa-viner fra (de to andre er La Landonne og La
Turque), som for noen tiår siden bidro sterkt til å øke hele områdets anerkjennelse internasjonalt. Faktisk har ingen andre vinprodusenter fått så mange 100-poengere for vinene sine som Guigal! Foto: Svein Lindin.

Generelt gir Nord-Rhône mye kvalitet for pengene, samt at
vinene begynner å vise interessante lagringstrekk relativt hurtig,
så man slipper vanligvis å vente i flere tiår.

konsentrasjon og en del skribenter har vært
helt lyriske. Gjerne litt friskere enn den varmere 2015. Her er noen viner litt store og
rike, men de som klarte å balansere og hente inn frukt med større friskhet har gjerne laget svært flotte viner. Igjen er mange lyriske,
særlig de som liker veldig rik Nord-Rhône.
Enkelte mener 2015 og 2016 er de beste
årgangene siden 1990 og 1961, med 2010
hakk i hel. 2014 var ikke bare lett, mye regn
førte til druer som svulmet opp og slet med
modning, samt at fruktfluen Suzukii var et
problem både her og i deler av Italia dette året. Den har man heldigvis hørt langt
mindre om i ettertid. Druen er ødelagt det
sekundet fluen biter seg gjennom skallet,
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frukten forringes og man får eddiksmak. En
avart av dette fenomenet er å få en fruktflue
i vinglasset hjemme. Smaken taper seg i
samme sekund. På tross av vanskelighetene
er vinene som ble bra meget trivelige i 2014
men ikke sikkert de tåler den lengste tiden i
kjelleren. 2013 er en flott lagringsdyktig årgang med tanniner og fin fruktighet. Høsten
var svært sen ettersom vår og forsommer
gav en treg start.
2012 har også gode egenskaper med
større friskhet og pen balanse med noe lavere alkoholnivåer hos flere. Noen viner er
tanninrike og enkelte chaptaliserte. 2011 så
perfekt ut til regnet kom, og årgangen ble
noe utvannet, men det finnes noen godsa-

ker. 2010 og 2009 er store år, mange snakker om legendariske år, men det er enkelte
viner som er voldsomme og nesten vulgære,
så her bør man sjekke alkoholnivåer og forsikre seg om at man liker stilen. 2008 har
mange skuffelser, 2007 kan være elegant
men vekstsesongen var vanskelig, så man
bør vite hva man kjøper. 2006 er generelt
bra selv med en noe våt august, 2005 er
glimrende her som over alt i Frankrike.
Generelt gir Nord-Rhône mye kvalitet for
pengene, samt at vinene begynner å vise
interessante lagringstrekk relativt hurtig, så
man slipper vanligvis å vente i flere tiår. Man
kan, men må ikke.

Flotte røde viner fra

Nord-Rhone
Jeg tenker at når vi skal kjøpe en «tirsdagsvin», ender prisen gjerne opp under 200 kroner. Når
vi derimot skal ta i litt ekstra, til et godt måltid eller en hyggelig anledning, går vi opp noen kroner
i pris. Når vi i tillegg nærmer oss høsten og flott vilt kommer på tallerken er det kanskje på sin
plass å kjøpe inn noe ekstra gromt som skal matche maten. Da vi besøkte Nord-Rhone fant vi
mye mellom 200,- og 400,- som gjerne kan kjøpes inn.

N

år vi sier Nord-Rhone og rødt er det
nesten alltid druen Syrah som gjelder
og områder som Crozes Hermitage,
Cornas, Saint Joseph og Hermitage
som gjelder. Sistnevnte faller som regel ut på
grunn av høyere pris. Men fortvil ikke, det er
mye å hente i de andre områdene.
Noen viner å fremheve:
Først og fremst; dette var nok en gang en
meget god smaking med høy kvalitet og
gjennomgående supre viner. Man kan nesten
ikke gå seg bort. Allikevel er det alltid noen
viner som utmerker seg spesielt. Best av alle
var Domaine du Colombier Crozes Hermitage
Cuvee Gaby fra den supre 2015-årgangen
med 92 poeng og en pris på 315,-. Her var
det flotte mørke bær og en stor munnfølelse.
På samme poengsum, men til en noe høyere pris; 360,- var M. Chapoutier Les Arenes
Cornas også fra 2015 en deilig vin. Årgangen viste seg også her med et velintegrert
og lekkert fruktbilde. Like bak med 91 poeng
klokket vi inn Alain Graillot Crozes Hermitage
i årgang 2017 og med en pris på 303,-. Her
kom årgangens klokkeklare frukt til syne og
gledet oss. Herlig!

Like bak disse vinene kom et knippe viner på 90 poeng, 3 fra 2015 og en fra hver
av 2017 og 2014. De 3 rimeligste her var
Domaine Du Colombier Crozes Hermitage
2017 til 235,-, Domaine Melody Crozes
Hermitage Premier Regard 2015 til 250,og den første Saint Joseph; M.Chapoutiers Deachants Saint Joseph 2015 priset til
270,-.
Blant de rimeligere vinene; i tillegg til
de beskrevet rett over, kan også nevnes
M.Chapoutier Les Meysonniers Crozes-Hermitage 2017 som klokket inn på 230,- og
Maison les Alexandrins Saint Joseph 2017
til 250,-. Begge to gode kjøp.
Konklusjon:
Det er vanskelig å gå helt feil i dette feltet.
Det er selvsagt nesten en dobling av prisen
fra de rimeligste vinene til de dyreste, men
alle er innfor det man bør tåle når man fr
eksempel skal servere et stykke godt vilt.
Vi kan også konkludere med at det best
å være raskt ute med å kjøpe inn 2015-årgangen før de forsvinner helt. Deretter fremstod 2017 som gode viner , mens 2016 var
fortsatt noe lukket. Jeg tror de åpner seg.

Matching til mat.
På grunn av tidspress, ble vinene ikke smakt
til mat direkte, men et utvalg som dekket
alle områder og årganger ble testet mot mat
2 dager senere. Vinene hadde dermed oppnådd en litt større åpenhet uten å tape for
mye toppfrukt.
Vinene ble testet mot rosastekt rypebryst og reinsdyr-carré. Begge ble servert
med portvinssaus, ovnsstekte og klassiske
viltgrønnsaker; broccoli og blomkål. På generelt grunnlag kan man si at Crozes-Hermitage passet, med sin blodighet, best til rypebrystet, som også var det villeste av de to
kjøtt-typene. Saint-Joseph matchet med sin
noe større tørrhet reinsdyret ganske godt.
Smakingen:
Vinene ble også denne gangen testet "halvblindt" i flighter på 3 viner delt opp i områder og så årganger. Vinene var dermed ikke
hemmelige.
Vinene ble smakt av et noe redusert panel. I panelet var Hallvard Stavnes Mørck,
Kristian Gahre og Truls Aasterud og Jan
Fredrik Tveten.
5-2019
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Røde viner fra Nord-Rhône
Crozes-Hermitage Cuvee Gaby 2015
Produsent: Domaine du Colombier
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Red & White
Vpm vnr: 5022101
Pris kr. 315,Drue: 100% Syrah
Mørk, klar fiolett.
Deilige, mørke bær; bjørnebær og krekling.
Snev av lakris. Lite animalsk så langt.
Flott syre balanserer opp et stort fruktbilde.
Mye rødfrukt, så pepper og urter.
Flott og balansert vin med lang ettersmak.
Topp vin til prisen
92 poeng
Les Arenes Cornas 2015
Produsent: M.Chapoutier
Område: Cornas, Frankrike
Importør: Signature Wines AS
Vpm vnr: 5095701
Pris kr. 360,Drue: 100% Syrah
Mørk fiolett.
Varme, mørke bær; bjørnebær, krekling.
Velintegrert fruktbilde; blåbær, bjørnebær,
krekling.
Lang og kraftig smak. Deilig balanse med
pent integrerte tanniner. Nydelig vin
92 poeng
Graillot Crozes-Hermitage 2017
Produsent: Alain Graillot
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Moestue Grape Selections
Vpm vnr: 7322001
Pris kr. 303,Drue: 100% Syrah
Mørk, klar fiolett.
Mørke bær med et lite snev av anis og
urter.
Klar, ren, mørk frukt med noe lysere toner.
Pen syre.
Lang og balansert vin. Lett og pen
i smaksbildet, men med en stor
konsentrasjon uten å bli plump
91 poeng
Crozes-Hermitage 2017
Produsent: Domaine Du Colombier
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Red & White
Vpm vnr: 5045301
Pris kr. 235,Drue: 100% Syrah
Mørk fiolett.
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Mørke, varme bær. Bjørnebær, pepper.
Varme, deilige, mørke bær med preg av
urter og pepper. Pen syre.
Lang og balansert med en herlig
ettersmak.
90 poeng
Premier Regard 2015
Produsent: Domaine Melody
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Bertil & Martens AS
Vpm vnr: 8108301
Pris kr. 250,Drue: 100% Syrah
Svakt uklar, mørk rød.
Varm, pen frukt. Bjørnebær og
animalske toner.
Varme og mørke bær. Mye, pen og rund
frukt.
Balansert og godt integrert vin. Lang og
deilig, elegant.
90 poeng
Texier Brézème Vielle Serine
Domaine de Pergault 2014
Produsent: Eric Texier
Område: Brézème Côtes du Rhône
Importør: Autentico
Vpm vnr: 9478801
Pris kr. 360,Drue: 100% Syrah
Pen fiolett.
Varme røde bær; bjørnebær med et
preg av lett anis og sort pepper.
Myk, lett rød frukt. Litt lett i
smaksbildet.
Lett, pen matvin. Delikat. Fin balanse.
Kan passe til lettere kjøtt enn
tradisjonelle Syrah-baserte Rhone-viner.
90 poeng
L'instinct 2015
Produsent: Domaine Jolivet
Område: St Joseph, Frankrike
Importør: Bertil & Martens AS
Vpm vnr: 7375301
Pris kr. 350,Drue: 100% Syrah
Mørk fiolett.
Mørk frukt og snev av urter, anis og
urter.
Tett smaksbilde med mørke bær. Pent
integrert vin. Fin tørrhet i munnen.
Lang og delikat vin. Meget bra
90 poeng

Deachants Saint Joseph 2015
Produsent: M.Chapoutier
Område: St Joseph, Frankrike
Importør: Signature Wines AS
Vpm vnr: 5095501
Pris kr. 270,Drue: 100% Syrah
Mørk fiolett med en svak antydning til lysere kant.
Mørk, saftig frukt. Litt lakris, urter, bringebær og
et snev av mandel langt inne i smaksbildet.
Varm, moden frukt med mye tørrhet og fortsatt
strammende tanniner.
Deilig, balansert vin som trenger noen år, men
som allerede nå kan matches mot mat.
90 poeng
Les Meysonniers Crozes-Hermitage 2017
Produsent: M.Chapoutier
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Signature Wines AS
Vpm vnr: 8061101
Pris kr. 230,Drue: 100% Syrah
Klar fiolett.
Lettere rød mot mørke bær. Litt krekling.
Saftig frukt med pent urtestenk. Pepper, god
konsentrasjon.
Lang og balansert ettersmak med lett bitterhet.
89 poeng
Maison les Alexandrins Saint Joseph 2017
Produsent: Maison Les Alexandrin
Område: Saint Joseph, Frankrike
Importør: Hans A Flaaten
Vpm vnr: 9134301
Pris kr. 250,Drue: 100% Syrah
Mørk rød.
Litt lukket på duft, røde og mørke bær.
Stram, flott frukt. Røde bær. Pent mineralpreg.
Strukturert smaksbilde. Litt tørket frukt og anis i
ettersmak.
Pent balansert og bra lengde.
89 poeng
Chave Saint-Joseph Offerus 2016
Produsent: Domaine Jean-Louis Chave
Område: Saint Joseph, Frankrike
Importør: Moestue Grape Selections
Vpm vnr: 9745701
Pris kr. 300,Drue: 100% Syrah
Mørk, rød fiolett.
Varme, mørke bær. Bjørnebær, litt kaffe og urter.
Moden, ung frukt med preg av mørke bær. Anis.
Lett animalsk.
Moden , men ikke ferdigutviklet vin med pen
balanse. Bra munnfølelse.
89 poeng

Colombo Crozes-Hermitage Les
Fées Brunes 2016
Produsent: Jean-Luc Colombo
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Vinetum
Vpm vnr: 1253201
Pris kr. 269,Drue: 100% Syrah
Mørk rød, med litt brun kant.
Mørke røde bær. Litt medisinalsk.
Pen fylde og balanse med flott frukt
og mye røde bær.
Balansert og lang. Deilig, "enkel" vin"
88 poeng

Les Lezardes Syrah 2015
Produsent: Domaine Rostaing
Område: Frankrike, Nord Rhone
Importør: Red & White
Vpm vnr: 6851601
Pris kr. 360,Drue: 100% Syrah
Mørk rød mot fiolett.
Nydelig duft av røde bær; modne
bringebær, bjørnebær og urter.
Smak av modne bjørnebær, varme
jordbær og bringebær, snev av lakris.
Lett alkoholstenk. Saftig
Pent integrert vin med lang ettersmak
og god fylde.
88 poeng

Coursodon Saint
Joseph L'Olivaie 2017
Produsent: Domaine Coursodon
Område: Saint Joseph, Frankrike
Importør: Pure Wine AS
Vpm vnr: 11209301
Pris kr. 400,Drue: 100% Syrah
Mørk rød mot fiolett.
Varm moden frukt, røde bær med snev
av mørkere undertoner. Litt lakris og
anis.
Full og varm frukt. Strukturert. Litt
strammere i smaksbildet.
Litt ung nå, men kan bli veldig godt
med noen år sidelengs.
88 poeng
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Intuition 2015
Produsent: Nicolas Badel - Les Grands
Vignes
Område: Frankrike, Rhone Nord,
Importør: Bertil & Martens AS
Vpm vnr: 10816701
Pris kr. 397,Drue: 100% Syrah
Mørk, klar fiolett.
Varm, tørr frukt. Bringebær, anis.
Full og fruktig munnfølelse. Litt varmt
fruktbilde.
Bra følelse, emn kanskje noe lav syre til å
matche det varme fruktbilde.
88 poeng
Habrard Crozes-Hermitage 2017
Produsent: Domaine Habrard
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Hans A Flaaten
Vpm vnr: 744601
Pris kr. 242,Drue: 100% Syrah
Pen fiolett farge
Røde til mørke bær, litt urter
Rund, flott munnfølelse av røde bær.
Pen balanse og lengde
87 poeng
Maison les Alexandrins
Crozes-Hermitage 2017
Produsent: Maison Les Alexandrin
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Hans A Flaaten
Vpm vnr: 9134401
Pris kr. 228,Drue: 100% Syrah
Pen fiolett.
Mørke bær. Litt anis og lett animalsk preg
Varm mørk frukt med innslag av kirsebær
og urter.
Pent balansert og med bra lengde.
87 poeng
Ferraton Crozes-Hermitage
Calendes 2017
Produsent: Ferraton
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Palmer Fine Wine
Vpm vnr: 10720501
Pris kr. 240,Drue: 100% Syrah
Mørk fiolett.
Krekling og bjørnebær, med litt anelse av
skogbunn.
Mørke kraftige bær, bjørnebær, urter,
animalsk.
Kraftig pen og animalsk vin. Middels
balansert og litt kortere ettersmak
87 poeng
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Etoile Noire 2016
Produsent: Domaine Melody
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Bertil & Martens AS
Vpm vnr: 8108401
Pris kr. 300,Drue: 100% Syrah
Mørk fiolett.
Varm, moden mørk frukt, med et snev av
lakris, kaffe og pepper.
Mye mørke bær, Bjørnebær, krekling.
Lang og balansert. Pene tanniner.
87 poeng
Olivier Ravoire Crozes-Hermitage 2016
Produsent: Ravoire & Fils
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Interbrands Norway AS
Vpm vnr: 1985801
Pris kr. 233,Drue: 100% Syrah
Mørk fiolett.
Lukter mørke bær. Litt pepper og krekling.
Deilige røde til mørke bær. Lett medisinalsk
og søtlig.
Pent balansert og brukbar lengde.
87 poeng
Belle Crozes-Hermitage Cuvée
Louis Belle 2014
Produsent: Domaine Belle
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Moestue Grape Selections
Vpm vnr: 4563901
Pris kr. 284,Drue: 100% Syrah
Klar, flott rød.
Hvit pepper og røde bær.
Klar, rød frukt, litt medisinalsk. Litt
sprikende i smaken.
Litt kantete og ufokusert. Bra vin, men
henger ikke helt med toppvinene.
87 poeng
Coursodon Saint Joseph Silice 2016
Produsent: Domaine Coursodon
Område: Saint Joseph, Frankrike
Importør: Pure Wine AS
Vpm vnr: 1012301
Pris kr. 300,Drue: 100% Syrah
Mørk fiolett.
Varm moden frukt. Litt blåbær.
Middels fyldig frukt med et lite snev av
grønn pepper og lett lakris.
Deilig vin som dog er for ung. Frukten ble
litt fort borte.
87 poeng

Reynaud Crozes-Hermitage VV
"Les Croix" 2016
Produsent: Reynaud Crozes-Hermitage VV "Les
Croix"
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Hans A Flaaten
Vpm vnr: 7900301
Pris kr. 319,Drue: 100% Syrah
Mørk rød, med litt brun kant.
Varm rød frukt med snev av krekling og flyktige
aromaer av fjellbær.
Søt frukt. Litt for syrlig i smaksbildet. Røde bær.
Syrlig, men greit balansert. Litt kort.
86 poeng
Ferraton Crozes-Hermitage Calendes 2016
Produsent: Ferraton
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Palmer Fine Wine
Vpm vnr: 10720501
Pris kr. 240,Drue: 100% Syrah
Fin fiolett farge.
Krydder, urter og pepper på nese sammen med
en herlig duft av mørke bær.
Frisk, men urtepreget smak av røde og mørke
bær. Varme bringebær
Lang, balansert og deilig vin. Fruktdrevet med
pene integrerte tanniner.
86 poeng
Texier Brézème Côtes du Rhône 2016
Produsent: Eric Texier
Område: Brézème Côtes du Rhône
Importør: Autentico
Vpm vnr: 9303501
Pris kr. 270,Drue: 100% Syrah
Mørk rød med orange stenk.
Karamell i fruktbildet, men også varme
bringebær.
Lett, syrlig fruktbilde. Lette jordbær og syrlige
bringebær.
Litt i ubalanse mot det syrlige.
86 poeng
Coulet Cornas Brise Cailloux 2016
Produsent: Coulet Cornas Brise Cailloux
Område: Cornas, Frankrike
Importør: Hans A Flaaten
Vpm vnr: 5635101
Pris kr. 379,Drue: 100% Syrah
Uklar, ufiltrert fiolett farge.
Snev av bio-duft. Syrlig rød frukt. Bringebær.
Syrlig drops, bringebær. Litt lite konsentrasjon.
Litt kort. Bra balanse og syrlighet, men denne
traff ikke smakspanelet helt.
86 poeng

Les 4 Vents Crozes-Hermitage 2017
Produsent: Domaine Les 4 Vents
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Unico Real Wines
Vpm vnr: 6889201
Pris kr. 320,Drue: 100% Syrah
Mørk, klar fiolett.
Floral, urtete,
Rund fin frukt, litt skarp. Mørke bær som
går mot lysere etter hvert i smaksbildet.
Ikke helt full i kroppen, mangler litt tyngde,
men sitter godt
85 poeng
Petite Ruche Crozes-Hermitage 2016
Produsent: M.Chapoutier
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Signature Wines AS
Vpm vnr: 4506801
Pris kr. 215,Drue: 100% Syrah
Mørk rød med snev av brun kant.
Mørk, varm frukt, animalsk.
Modnere, mørke bær, med pen syre og fint
preg av urter og pepper.
Pen balanse, men et lite snev av grønne
tanniner trekker litt ned.
85 poeng
Reynaud Crozes-Hermitage
Beaumont 2018
Produsent: David Reynaud
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Hans A Flaaten
Vpm vnr: 3916801
Pris kr. 230,Drue: 100% Syrah
Fiolett
Lett alkostikk, mørke bær
Kraftig krydrete, mørke bær, litt pepper og
anis
Medium lengde og grei balanse, myke fine
tanniner. Litt bitter i ettersmaken
84 poeng
Dom. des Hauts Châssis CrozesHermitage Les Chassis 2016
Produsent: Domaine Des Hauts Chassis
Område: Crozes-Hermitage, Frankrike
Importør: Vinhuset NoFra AS
Vpm vnr: 7949701
Pris kr. 280,Drue: 100% Syrah
Røde mot mørke bær.
Søtlige, mørke bær.
Varm og moden frukt som viser et søtlig
fruktbilde.
Grei balanse, med pene modne tanniner.
84 poeng
5-2019
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Oster til røde viner fra

Nord-Rhône
Tekst Jan Peter Aursnes, Osteperler.no, foto: Kim Holthe

D

et går fint å kombinere ost og rødvin så lenge man er spesifikk. Her
kan man ikke være generell. En søt
eller søtlig hvitvin går til alt, med
rødvin er det mye mer utfordrende. Hvis
ost inngår som en del av et større måltid
så skal den på fransk maner serveres etter
siste hovedrett, eller hovedretten om du vil,
og før desserten. Vinfølget til hovedretten vil
kanskje være en god rødvin så vil man helst
holde nivået ut hele måltidet. Derfor bør du
velge oster som står til vinen hvis du ønsker
å fortsette med den samme, eller i det minste holde nivået.
I utgangspunktet er ikke Syrah det første
en tenker på sammen med ost. Men det
går an, du må bare være litt selektiv, selv
om du vil se under at det er et bra utvalg.
Det trenger heller ikke på noen måte bli kjedelig. Det er alltid naturlig å se seg rundt i
nærområdet, men det er ikke noe utpreget
osteområde, så vi må litt ut. Det gjør imidlertid ingen ting, vi kan sågar se til Norge.
La vi starte i nærheten, i den fjellrike
Dauphiné-regionen. Saint-Marcellin er en
legendarisk gårdsost som er jevnlig tilgjengelig i Norge. Kommer ofte en liten keramikkrukke. Det er en liten ost, ikke mer enn
et par munnfuller. Skorpen er en blanding
av hvitmugg og såkalt melkesopp, som er
off-white mens osten er fersk, men mørkner med alderen ettersom osten blir skarpere. Under skorpen er osten svakt gul, som

myke kumelksoster gjerne er. Rund og fin i
smaken, og du tenker kanskje at den blir for
mild i forhold til vinene. Vel, ikke nødvendigvis, men du kan prøve. Dersom det skulle
være vanskelig å få tak i Saint-Marcellin,
finnes det en nær beslektet ost som heter
Saint Félicien.
Kanskje du synes dette blir litt kjedelig,
men fjellosten Comté fra Jura vil også være
en fin match. De fleste faste oster går fint
sammen med rødviner, og Nord-Rhône intet
unntak. Blandingen av noe salt og sødme
samt den nøtteaktige smaken disse ostene ofte har gjør seg fint. Men hvis du synes Comté er for vanlig, den er Frankrikes
mest spiste ost, så kan du prøve Cantal
fra Auvergne. Det er mot sørvest i forhold
til utgangspunktet for vinene. Vulkansk
og fjellrikt der også uten at det kan sammenlignes med alpeområdene. Litt røffere
ost som kler vinene veldig bra. Britene vil
ha det til at dette er kopier av deres oster,
kanskje ikke cheddar, men i hvert fall Cheshire, selv om forskjellene i dag er markante.
Det hadde seg slik at engelske korsfarere
på sin vei østover reiste via Auvergne. Ost
var naturlig del av nisten og slik ble ostene
fanget opp og kopiert, sier engelskmennene. I Frankrike er de ikke nødvendigvis enig
i den historieframstillingen. Men Cantal er
en høyst levende ost som er ganske anvendelig. Vil du heller prøve en noe særere
nabo så prøv Salers, helst den utgaven som

heter Tradition. Ett hundre prosent garantert
gårdsost, og det kjenner du. Fantastisk.
Kumelksoster alle disse. Det finnes andre melkeslag som er vanlig i Frankrike,
men ikke her hjemme, selv om det finnes.
Det er sauemelk. Det går an å melke den
norske spelsauen, selv om den ikke gir så
mye melk. Vi har vært mest opptatt av ull,
pinnekjøtt og fenalår så får det heller være
med melken. Det finnes imidlertid en norsk
cheddartype av sauemelk fra Torbjørnrud
på Hadeland. Har ikke smakt den med røde
viner i det hele tatt, så her må du i så fall
prøve deg fram selv. Det var imidlertid en
annen sauemelksost jeg skulle fram til. Ossay-Iratry. Pyreneene er kjent for sine sauemelksoster og disse er gjerne fettrikere enn
ku- og geitemelksoster i tillegg til at de kan
utvikle smaker som henleder tankene mot
kjøtt.
Er vi først på kjøttassosiasjoner, så kan
det være verd å prøve Livarot fra Normandie. Også kalt fattigmannens kjøtt – ikke
uten grunn.
Fra samme området kommer Camembert. Er den litt moden så vil den fungere
fint. Men, Camembert er så mangt, det må
være en ekte ost. Camembert de Normandie. Kun det. Ystet av rå melk fra Normande-kyr som lever sitt liv i definerte områder
av Normandie. Noe annet tror jeg ikke fungerer. Du må i en ostespesial for å få tak i
den.
5-2019

25

Forrett var sukkersaltet laks.

Ravioli med portobellosopp og
kalvesky var mellomretten.

Til hovedretten serverte Jan-Fredrik
rypebryst og reinsdyrcarré.

Styrets middag
En gang i året har vi i styret en middag hvor vi bare skal nyte god vin sammen med god hjemmelaget
mat. I år var Jan Fredrik vert, og hadde laget en ganske lekker meny. Vi smakte noen av vinene fra
Nord-Rhône smakingen samt noen litt eldre viner. Vi ønsker å dele disse smaksopplevelser med deg
slik at du får et bedre inntrykk av hvordan noen av vinene fra Nord-Rhône passer med mat.
Tekst Kristian Gahre, foto Sidsel Kronstrand

26

FORRETT
Sukkersaltet laks som var ovnsbakt til 38
grader og servert i en butterdeigskiste med
hollandaise.

Her er det balanse og harmoni mellom vin
og mat. En ypperlig kombinasjon
Vi prøvde også Hermitage til retten. Vinen
manglet litt syre for å fremheve soppen

Hermitage 2005 blanc fra E. Guigal
Helt ravgul i fargen. Moden vin med en duft
av fat og syltet sitronskall. Rik kompleks
og med litt gul frukt, sitrus, fat, mineraler.
Lang konsentrert ettersmak. Vinen trenger
lang lufting. Jo lengre ut i måltidet vi kom jo
bedre ble vinen. Da den ble servert hadde
den blitt luftet i nesten 2 timer.
Mat og vin kombinasjonen var meget
god. Modenheten i vinen harmonerte godt
med fisken og den fete sausen. Vin fra
Nord-Rhône har ikke så mye syre men
det krever ikke denne retten. Finessen og
kompleksiteten i vinen matchet godt den
fete fiske.

HOVEDRETT
Rypebryst og reinsdyrcarré
Crozes Hermitage 2017,
Alain Graillot
Vinen var litt animalsk og det passet perfekt
til rosa stekt rypebryst med litt mild viltsmak.
Passet som hånd i hanske
Vinen har beholdt mye av frukten selv
etter at den ble åpnet mandag og drukket
til maten på onsdagen. Har stått lett avkjølt
frem til servering

MELLOMRETT
Ravioli med portobellosopp og kalvesky

Crozes Hermitage 2015, Dom. Melody
Nydelig til rype. Litt mildere og rundere. Her
kommer anis og urter godt frem i vinen og
som igjen finner balansen med rypebrystet.
En god kombinasjon.

Soffocone di Vincigliata 2010,
Bibi Graetz
Moden mørke bær samt anis og lær på nesen.
Deilig frukt, modne tanniner, balansert syre.
Lang rik og kompleks ettersmak. Dette er
konsentrert rikt og sofistikert. Nydelig.

Saint Joseph L’Instinct 2015,
Dom. Jolivet
Vinen er ganske animalsk i smaksbildet og
finner balansen med reinsdyrcarréen. Dette
er nydelig. Vinen og maten fungerer perfekt
sammen.
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Les Arénes, Cornas 2015,
M. Chapoutier
Her det mer urter og fat i vinen. Smaker
godt sammen med det saftige kjøttet. Vinen
får en fin tørrhet i ettersmaken som kler
kombinasjonen.
OST
Moden økologisk brie og roquefort
Vi testet den hvite Hermitage’en til brien.
Her ble vinen litt for kraftig til osten og dominerte hele smaksbildet.
Roqueforten var nydelig, delikat kremaktig og med et nydelig saltpreg. Ch. Suduiraut
med sitt aprikos preg var nok litt i kraftigste
laget for osten.
DESSERT
Mandalsjordbær (marinerte jordbær med
fløte, sukker og vaniljestang)
Ch. Suduiraut 2002, Sauternes
Duft av honning, aprikos og litt jordbær. En
utrolig syre og lang ettersmak. Den bare sitter og sitter.
Sammen med Mandalsjordbær er det en
kombinasjon av sjeldne. En perfekt kombinasjon og en flott avslutning på måltidet.

Vinho Verdes edle dråper
For noen er Vinho Verde et ukjent område, for andre en hemmelighet de ikke
ønsker å dele. Portugal har mange spennende viner og mange av de er røde.
For noen er det mer ukjent at de også har gode hvitviner av høy kvalitet.
Tekst Bengt Morten M. Wenstøb, foto produsenten.

or de fleste er et besøk på Vinmonopolet en god start for å bli kjent med
vinene, mens andre velger å reise til
Portugal.
Et lite dypdykk i Vinmonopolets hyller forteller om i underkant av 40 hvite viner og en
rødvin fra denne regionen.
Området er svært fruktbart og regn gjør
at vinplantene har gode vekstvilkår. Vinene
bør ofte drikkes etter kort tid og ikke lagres.
Vinho Verde viner har ofte en fruktighet
gjerne av sitrus eller grapefrukt. Men dette
varierer selvfølgelig av hvilke druer vinene
er basert på.
De mest vanlige druene i vinproduksjonen
er Loureiro, Trajadura, Paderna, Avesso,
Azal og Alvarinho. Spesielt den sistnevnte
har fått stor utbredelse.
Langs elven Minho helt nord gir Alvarinho- druen en fyldig tørr hvitvin som passer
til skalldyr. Og det er nettopp havets delikatesser som kan passe til viner fra Vinho Verde. Selv om vinene kan nytes uten tilbehør
en ettermiddag i sommerhalvåret.

F

En flaske Solar de Serrade Alvarinho Vinho Verde 2018 kan være en god start for de
som ønsker å bli bedre kjent med regionen.
Vinen er basert på 100 % Alvarinho druer
og lagret på fat i 8 måneder. Dette er en vin
som passer godt til både fisk og skalldyr,
men også ren nytelse. Vinen har god fruktighet og preg av sitrus og mineralitet.
Skal man våge seg på en rødvin fra Vinho
Verde er det ikke mange å velge mellom.
Selv om den er populær lokalt har den aldri
funnet plass i norske vinhjerter. Men du har
intet å tape på å prøve.
Et alternativ er da Solar de Serrade Vinho
Verde 2014. En frisk og fruktig vin med duft
av både mørke bær og krydder. Dette er
en vin som krever annen mat enn de hvite.
Kombiner den gjerne med svin eller lettere
retter. Dette er en vin som bør drikkes nå og
er lite egnet for lagring over lang tid. Vinen
er laget på Vinhão druen som kanskje er
ganske ukjent for mange. Men ikke la det
hindre deg i å prøve denne vinen som et
alternativ til de tradisjonelle valgene.

Det er ganske vanlig å velge flasketype av
størrelse 0,75, men jeg vil også anbefale en
Magnumflaske av to grunner. Den ene er at
det ser elegant ut på bordet når man serverer gjestene. Det andre er at det er vel verdt
å prøve en flaske Soalheiro Alvarinho 2018.
Dette er nok den klassiske Vinho Verde vinen med 100% innslag av Alvarinho druen.
Dette er en vin som kan lagres men også
nytes til fulle en norsk sensommer. Og bare
så det er sagt hvorfor skal man bare drikke
hvitvin på sommeren?
Vinen har preg av sitrus, mineralitet,
blomsterrik friskhet og kanskje noe urtepreg. Vinen egner seg godt til skalldyr, men
også fiskeretter.
Har du blitt inspirert og får lyst til å reise til Portugal er Sollar de Serrade verdt et
besøk http://www.solardeserrade.pt/site/
portfolio/turismsolar-de-serrade/ Her kan
du nyte husets utmerkede viner, men også
bo godt og spise utmerket lokal mat.
Portugal er et vinland det er verdt å bli
bedre kjent med.
5-2019
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Vraken Pommery, nyplantet vinmark

Vinlandet England
På forsommeren arrangerte Vista Travel den første organiserte vinturen
til England fra Norge. Vista Travel hadde valgt ut et lite knipe av de beste
produsentene syd og syd-øst for London i fylkene West-Sussex, Kent og
Hampshire. Alle produsentene er tilgjengelige for salg i Norge. Det var en
glad og nysgjerrig gjeng som fort fant tonen seg i mellom, 16 damer og
2 menn samt en alltid blid og tilstedeværende reiseleder.
Tekst og bilde: Kristian Gahre

D

et er mange år siden sist jeg var
med på en organisert vintur. De siste årene har jeg organisert og tilrettelagt egne turer eller vært invitert
med på presseturer. Det er veldig behagelig
å være med på en tur som andre har orga-
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nisert. Alt er tilrettelagt og ordnet. Programmet er behagelig med både produsentbesøk
og andre kulturopplevelser. Må innrømme
at når jeg organiserer mine egne vinturer er
programmet litt tettere og mer fokusert på
vin. På denne turen fikk vi i tillegg oppleve litt

av idyllen på den engelske landsbygda i et
område som jeg ikke kjente så godt til fra før.
For et vakkert område og landskap. Dette er
England på sitt aller beste, og det ligger bare
en times reisetid fra London. Selv uten vinen
er det verdt en reise hit.

Gusbourne Winery smakerom

Vi skulle besøkte Hattingley Valley, Vranken Pommery, Ridgeview, Gusbourne og
Nyetimber. Et ganske godt knipe av noen av
de beste vinprodusentene i landet.
Englands historie som vinnasjon
Det var romerne som bragte med seg vindruer til England da de erobret og styrte landet
mellom 43-410 e.Kr. Siden da har det vært
kontinuerlig produksjon av vin i landet. Som i
mange andre land var det presteskapet med
munker og klostrene som videreførte denne
tradisjonen. Kvaliteten har nok vært så som
så. Det har vært lite bruk av de druene som
vi i dag oppfatter som kvalitetsdruer.
Musserende vin
Det er blitt laget musserende vin i England
helt tilbake til 1662 da Dr Christopher Merret produserte musserende vin av importerte druer.
Enda tidligere lyktes det Sir Kenelm Digby
å lage de sterke flaskene «verre Anglais».

Det var flasker som tålte 6 bars trykk. Før
det eksploderte de fleste flaskene. Hos enkelte produsenter kunne hele 90% av vinlageret eksplodere! Hos Pommery i Reims
kan man se masker som kjellerarbeiderne
brukte for ikke å bli skadet i ansiktet. De
ser ut som fekte-masker. Verre Anglais er
utgangspunktet fra denne flasketypen som
i dag bruker til musserende vin.
I dag finner vi en produsent på Vinmonopolet fra England som heter Digby. Navnet
er valgt for å hedre Sir Kenelm Digby. Den
heder fortjener han.
Det debatteres i engelske medier om når
Englands første musserende av druer dyrket
i England ble produsert. På 1750-tallet ble
det produsert vin som lignet champagne på
Painshill Place. Mr. Charles Hamilton, plantet Pied Rouge, Muscat Blanc, Muscat Rouge, Guillan blanc og Sauviot og ansatte en
fransk Hugenott-flyktning som hette David
Geneste. Han skrev til sin søster i Bordeaux i
1754 at han hadde laget 4 tønner vin hvorav

2 ble ”VIN DE CHAMPAGNE”. Diskusjonen i
dag om dette er bevis nok til at de produserte musserende vin.
Første registrerte flaske-fermenterte
musserende vin fra England i moderne tid
av druer dyrket i England er omtalt i avisen
Daily Mirror 1950 og produsert av Raymond
Barrington Brock.
De første kommersielle produsentene
var Nigel Godden fra Somerset i 1966 og
Graham Barrett fra Felsted Vineyard i Essex
i 1967. De brukte den gang Müller Thurgau-druer og den hardføre hybriden Seyval
Blanc. Men, disse produsentene, eller druene, tok aldri helt av. Kvaliteten på vinen var
nok ikke god nok til det.
Flere produsenter prøvde ut druer som
Kerner, Reichensteiner, Schönburger og
andre ikke så kjente eller edle druer. Det
var først i 1989 at Lamberhurst Vineyards
lanserte musserende laget av Chardonnay,
Pinot Blanc og Auxerois at det kom gode
omtaler.
Chapel Down Wines lanserte 1989 Rock
Lodge Impressario og vant IWSC English
Wine Trophy i 1991.
1988 kom det amerikanske ekteparet
Sandy og Stuart Moss til West Sussex og
plantet en vinmark i Nyetimber, og det er vel
her det egentlig begynner for alvor. De hadde 49 hektar, plantet Chardonnay og deres
første musserende vin ble lansert i 1992:
Det var en Blanc de Blancs. De sin første
gull medalje ed vinn i 1997.
Jordsmonn
For 70 millioner år siden var Storbritannia og
mye av Europa under havets overflate. Sjøbunnen var hvit leire og gjennom tidene og
når havet trakk seg tilbake og jorden hevet
seg så ble det tørt land. Dette krittjordsmonnet kjenner vi igjen i Champagne, Chablis og
i flere andre vinområder. Det er det samme
jordsmonnet som strekker seg langs Seinen
og under den engelske kanal og dukker opp
som The White Cliffs of Dover på den andre
siden av kanalen. Dette krittbeltet fortsetter
innover landet i Sussex, Kent, Hampshire og
i flere av de andre av fylkene i Sør-England.
Kritt er bra for vindyrking. Det holder på fukt
som en svamp og gir et flott mineralpreg til
vinen.
Andre mineraler som også finnes og som
er gode for vindyrking er sandstein og grønn
sand. I Cornwall på vestkysten har de også
skifer.
5-2019
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Seven Sisters, kalkklippene langs den Engelske kanal

Hattingley Valley, Hants
Det er et familieeid vineri eid av ekteparet
Nicola og Simon Robinson. Er i dag en av
de største og mest respekterte med sine 24
hektar egne druer. I tillegg kjøper de druer
fra noen få utvalgte, gode vinbønder.
Hattingleys første musserende vin kom
på markedet i august 2013. Sjef vinmaker
er Emma Rice. Hun er utdannet i England
på the Plumpton Collage. Emma ble valgt til
Winemaker of the Year 2014 av UK Vineyard Association. De har vunnet en mengde
priser i England og i utlandet og fikk Decanter World Wine Awards for sin 2011 Rosé,
World Champion Trophy 2011 for sin Blac
de Bland (BdB) og Best Vintage Rosé også
for 2011-årgangen.
Bruker litt eik i sine viner.
Hattingley sine viner er delikate, friske og
med god syre. Fin frukt av sitrus og epler.
Har god kvalitet og finesse. Er absolutt verdt
å bli kjent med
Vranken Pommery i England, Hants
I Pinglestone et kvarters kjøretur fra Hattingley Valley har det franske Champagnehuset
Pommery etablert seg. I 2014 kjøpe de 40
hektar. Alt skal være organisk eller som de
de sier «no use of herbicies and a more organic feel to viticulture».
Det vil ta omtrent 5 år før de har sin første
vin på markedet. Først må vinrankene bære
druer i 3-4 år før man kan lage bobler. Det
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lages først en stille vin og så må den lagres
i minst 9 måneder før vinen kan slippes på
markedet
Det skal bli spennende å følge med på
dette huset i tiden fremover.
Gusbourne Estate in Appledore, Kent
Vi får begynne med et sitat hentet fra deres
hjemmeside. Det sier mye om huset og deres ambisjoner: Home of Enlightened Traditionalists – Wine Garden of England – County
of Kent. Our vision is simple – we strive to
create the finest wines in the world!
Gården kan datere sine røtter og opprinnelse tilbake til 1410. Familien Goosebourne sitt familieskjoldet har 3 gjess på, derav
navnet. Skjoldet finnes i den lokale kirken.
The Goosemark er symbol for at en kan
stole på Gusbourne og deres kompromissløse jakt på kvalitet.
I 2004 tok Andrew Weeber over gården
og de første vinrankene ble plantet. I 2010
kom debut-årgangene med Brut Reserve og
Blanc de Blancs 2006. Gusbourne fikk fort
et veldig godt rykte.
Gusbourne kombinerer tradisjonell vinifisering med moderne teknologi. De ønsker
minimal innblanding og at naturen skal gjøre
mesteparten selv.
Druene kommer kun fra egne vinmarker,
60 hektar i Kent og 30 hektar i West Sussex
. Begge plantet med de tre klassiske druene. Kloner fra Bourgogne gir lavere avkast-

ning, men bedre kvalitet med modnere frukt
– druene får snakke for seg selv!
På Gusbourne har vinmaker Charlie Holland lært at tålmodighet og tid er de viktigste ingrediensene i vinmaking! Han er
den eneste som har vunnet IWSCs «Wine
Producer of the Year» 3 ganger samt flere
andre internasjonale priser.
Håndplukkede druer, fermentering på
ståltanker og noe på eikefat.
Minimum 28 måneder på sitt bunnfall.
De lager i dag 3 viner og alle 3 er på Polet:
Gusbourne sine viner har et distinkt
jordsmonnpreger, konsentrasjon og finesse. Fruktbildet er preget av moden sitrus
og grønne epler i ung alder. Vinene er i den
øverste divisjonen fra England.
Ridgeview – East Sussex
Ridgeview var den første engelske musserende vinen på markedet i Norge og var mitt
første bekjentskap. Det var med stor spenning og nysgjerrighet vi ankom dette huset.
Deres motto er «Life is for Celebrating» og
de kaller seg kreatører av musserende vin i
verdensklasse. Vinmarkene har flott utsikt
over South Downs nasjonalpark.
Eventyret begynte i 1995 når Christine og
Mike Roberts startet i det små. Over 20 år
har gått og mange triumfer har blitt feiret
underveis. Nå har andre generasjon av
familien Roberts tatt over, Tamara Roberts.

Ridgeview Rosé klar for pakking og skipping

Hun har et godt team med seg og har stor
tro på «location, family and passion».
De produserer og selger i dag mer en
250.000 flasker og har ambisjoner om en
årlig produksjon 400.000 flasker.
Spesielt i England betyr det mye at en kan
skilte med å være offisiell hoffleverandør.
Deres vin ble servert til dronning Elisabeths
Diamant-jubileum og i nr. 10 Downing Street.
Ridgeview ble Winemaker of the Year
2018 og lager historie for English Sparkling
Wine!
Har Englands yngste assisterende vinmaker, 25 år gamle Rory Loftus.
Det er 5 varianter fra dem på Polet i dag:
Ridgeview lager gode viner med frisk syre,
god frukt av sitrus og modne gule epler. De
siste årene opplever jeg at de har mistet noe
av spensten og finessen som de hadde tidligere.
Nyetimber – West Sussex
Se egen artikkel om Nyetimber i Bulletin nr.
4-2019.
Det er 7 viner på Polet og til høsten kommer 2 til, deres prestisje cuvéer 1086 i hvitt
og rosé.
Nyetimber lager noen av de (eller den)
aller beste musserendevinene fra England.
Her er det finesse, delikat syre og konsentrasjon. Alt behagelig og godt balansert. Deres topp cuvée 1086 har som mål å ta opp

Hattingley Valley vinkjeller

konkurransen med prestisje cuvéene fra de
beste Champagnehusene. Intet mindre.
Det ble en flott, lærerik og ikke minst
hyggelig tur sammen med en god gjeng av
vininteresserte personer. Mye av årsaken til
at turen ble så vellykket skyldes den alltid

blide og godt forberedte reiselederen til Vista Travel. En organisert vintur gav mersmak.
På min neste vintur til England vil jeg legge turen innom et par andre gode produsenter som bl.a. Simpsons Wine Estate og
Breaky Bottom.

FAKTA
• Det har vært produsert vin i England kontinuerlig siden romertiden 43-410 e.Kr.
• I var 2017 var 68% musserende
• De tre champagnedruene chardonnay, pinot noir og pinot munier stod for 71,2%
av druer totalt plantet
• Før starten på den nye oppblomstringen av musserende vinproduksjon var disse
druene mest utbredd: Seyval Blanc, Bacchus, Reichensteiner og Müller-Thurgau
samt noen andre tyske druer
• Totalt antall hektar «under vine», som det heter i England er pr i 2019 1956 ha.
• Flest hektar har grevskapet Kent med 311 ha, fulgt av West Sussex med 290 ha.
og Hants med 230 ha.
• I Wales er det i dag 40 hektar
• Nesten 150 (147) vinerier i England produserer musserende; Nyetimber,
Ridgeview og Chapel Down er noen av de største
• 500 vinmarker
• 2014 var største innhøsting inntil 2018 og det ble registrert med 48.267
hektoliter.
• UKVA, United Kingdom Vineyards Association, er den nasjonale
sammenslutningen av vinprodusenter
• 2014: Det franske Champagne Pommery inngikk samarbeid med Hattingley og
lager nå bobler laget av druer dyrket i Hants med Louis Pommery England på
etiketten. Champagne Pommery kjøpte samtidig 40 ha i Pinglestone i Alresford.
• 2017: Champagnehuset Taittinger kjøper land og planter sine første vinstokker i
Kent. Første flaske vil komme på markedet i 2023
• 2018: 10 mill. flasker ESW ble produsert
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Vinlandet Sverige
anno 2019
For noen år siden fikk jeg en bok av venner fra universitetsbyen Lund, «Tjugo skånska
vingårdar». Etter at den ble trykket i 2012, har det kommet mange flere og i dag finnes
det over 30 kommersielle vingårder i Sverige. De fleste ligger lengst sør i vakre Skåne,
men det finnes også entusiaster som har plantet vinranker i Halland, Småland og på
øyene Öland og Gotland. Lengst nord befinner seg Blaxta Vingård i landskapet
Sörmland ikke så langt fra den svenske hovedstaden.
Tekst og bilde Annika Groven

år kom en ny og veldig bra bok «Svenskt
vin – en vinvärld som växer», IDUS Förlag, av sommelieren og vinentusiasten
Mattias Säfwenberg, den anbefales på
det varmeste.
Det norske vinmarkedet regnes som meget modent. Det finnes mange vinklubber
og en studie fra Vinmonopolet har vist at 8
av 10 nordmenn er interessert i vin. Vinmonopolet frister med nesten 25.000 artikler,
24.788 i skrivende stund.
Jeg vil si at Norge ligger et hestehode
foran Sverige, for mens det ledende, svenske mat- og vinmagasinet Allt om Mat skriver «Ny vintrend: Engelska Bubblor» kan
vi i Norge allerede velge mellom 52 ESW;
English Sparkling Wines!
Vinmonopolet spurte tidligere i år, ikke om
bobler, men hvit vin fra Norge, Sverige eller
Danmark uten bruk av eik. Norge leverte
ikke noe, Danmark leverte 1 vin og Sverige
3. Alle 3 kom fra Skåne, det var Flyinge Vingård og Flädie Vingård fra det sørlige Skåne
og Arilds Vingård fra nordvest-Skåne.

I

Vinmonopolet valgte 2 av de 3 fra Skåne;
Berså 2018 fra Flyinge Vingård og Aniara
2018 fra Flädie Vingård. De blir lansert på
Vinmonopolet fredag 6. september 2019
som partikjøp med kun litt over 700 flasker av hver vin. De som er interessert, må
altså ikke nøle, men sikre seg noen flasker
litt kjapt!
Begge vinene er laget av druen Solaris
med edle druer som Riesling, Pinot Gris
og Muscat i sin slektstavle. Solaris-druen
er godkjent av EU som en ekte Vitis Vinifera-drue. Solaris ble skapt i Tyskland i 1975
og trives i litt kjøligere klima.
Vinrankene klarer faktisk temperaturer
helt ned til minus 25!
Sverige ble godkjent som vinproduserende land av EU i 1999.
Solaris er den mest plantede hvitvinsdruen i Sverige. Den produserer fruktige viner
med aromaer av epler, sitrus, hylleblomst
og stikkelsbær. Solaris blir brukt til musserende viner, tørre, stille viner og søte dessertviner.

Flädie Mat & Vingård ligger vakkert på
den skånske sletten mellom Lund og Bjärred. De har dyrket vin siden 2007 og har i
dag 9000 vinranker fordelt på 2,5 hektar.
Det fokuseres på fire druetyper; Solaris og
Phönix for de hvite og musserende vinene
og Cabernet Cortis og Rondo for rosé og
røde. Flädie lager syv forskjellige viner, alle
kan bestilles på Systembolaget. De finnes
også på Flädiegruppens restauranter som
inkluderer Kulturen i Lund og Bjerreds Saltsjöbad på Sveriges lengste trebrygge 574
meter ut i Öresund.
Til Flädie Mat & Vingård kan man komme
for omvisning og vinsmaking. Gården har
hotell med svømmebasseng samt restaurant. Bryllup er populært og også norske
par har funnet veien til Flädie i år.
Martin Rosvall Hansson eier og driver Flädie Vingård og er stolt over at vinene flere
ganger har vunnet medaljer i Swedish Wine
Producer of the Year. Han syns også det er
gøy at Flädie er en av de første til å eksportere sin vin.
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Solaris på Skepparps Vingård.

Arilds Vingård er en av de største i Skåne og ligger nær Helsingborg i den vakre
Kulla-bygden. Den drives av familien Ivarsson og det er mor i huset, Annette, som er
vinmaker. Det dyrkes Solaris og Muscaris
og flere røde druer som Cabernet Cortis
og Pinot Noir Précoce, sistnevnte en Pinot
Noir-variant som modnes tre uker før Pinot
Noir og derfor passer i Skåne. Far i huset,
Jonas, destillerer grappa. Arilds Vingård
driver hotell og restaurant og arrangerer
både konferanser og bryllup. Det er også
mulighet for å være med på innhøstning.
Det blir laget god musserende vin i Sverige også. Prøv for eksempel Ebba fra Flädie Vingård eller Bubbel fra Arilds Vingård.
Ebba er laget av druene Solaris og Phönix,
mens Arilds Bubbel er 100 % Solaris. De er
på hyllen på System-bolagene i byene nær
vingården, eller kan bestilles til et System-
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bolag hvor som helst i Sverige.
Flere vingårder lager deilig rosévin og
noen lager også god rødvin. Österlenvin
ble startet i 2002 og lager en delikat rosé i
Provence-stil. De har i dag 2000 vinranker
kun 2 km fra stranden i Sandhammaren i
Skånes østligste hjørne.
Fredholms Vingård i Tyringe i det nordlige Skåne ble etablert i 2008 og har 1000
vinranker. Jenny og Pär driver gården og
lager en rødvin av druene Rondo og Siramé.
Den har vunnet gullmedalje i Rioja 2018 og
bronsemedalje i Wien 2017.
Vil du være med på Vinfestival
i Skåne 2020?
De seneste fire årene har flere vinprodusenter slått seg sammen til en vinfestival hvor
også den kjente tv-kokken Tareq Taylor er
med og lager mat som er spesielt tilpasset

Solaris-druen. Artikkelforfatteren besøkte
2019-festivalen 27. juli på Skepparps Vingård utenfor Kivik. Den var utrolig velorganisert og interessant. Neste år feirer festivalen 5-årsjubileum.
Skriv inn dagene i kalenderen allerede nå: Fredag 24. og lørdag 25. juli
2020
Det lønner seg å bestille og betale på
forhånd, for dette er en populær festival
og vininteresserte valfarter til denne vakre
plassen i buss, bil og på sykkel.
Les mer om vingården som er vert for
festivalen:
Det finnes mange overnattingsmuligheter
i nærheten. En av de vakreste er Vitamölla
Badhotell i Kivik med fin, hvit sandstrand
rett foran hotellet.
Ästad Vingård i Tvååker utenfor Var-

Ästads vinkjeller.

berg på vestkysten i landskapet Halland
er virkelig verdt et besøk. Det er et vakkert
sted med 4 hektar Solaris. Her lages både
musserende og stille vin. Her er det fint å
overnatte, for Ästad driver spa-hotell med
blant annet undervanns-bastu. I tillegg har
de en spennende restaurant med lokal mat
og vin som heter Äng. De har også en helt
fantastisk flott og velfylt vinkjeller med både
svensk vin og vin fra hele verden.
Ästad har en meget erfaren og flink
vin-konsulent, den svenske vinmakeren
Lars Torstenson. Han var i mange år ansvarlig for Vin & Sprits vingård i Provence
i Frankrike, Domaine Rabiega. Han har fått
mange internasjonale utmerkelser og ble
blant annet valgt til «Vigneron de l’Année» Årets Vinmaker - av det franske vinmagasinet Gault Millau. I dag arbeider han som flyvende vinmaker og konsulent verden rundt.

Artikkelforfatteren og Tareq Taylor.

Blaxta Vingård er en av de nordligste
vingårdene i Sverige. Den ligger idyllisk til
ved sjøen Långhalsen i Flen ca 100 km
fra Stockholm. De er mest kjent for sine
søte viner av Vidal-druen, men dyrker også
Chardonnay og Merlot. De har vunnet flere
internasjonale medaljer med Blaxta Vidal
Ice Wine. Dette er et perfekt sted for en
weekend-tur, for her finnes både hotell og
restaurant.
Man trenger altså ikke å fly til kontinentet
for en spennende vinopplevelse. Seil med
DFDS til København eller fly til Kastrup. Lei
en bil i Danmark og kjør over den berømte
Öresunds-broen. Eller, ta toget og lei en bil i
Skåne. Eller kjør selv fra Norge. Fra Oslo til
Arilds eller Flädie Vingård er det ca 5 timers
effektiv kjøring. Velkommen til Sverige og
Skåne!

Skåne:
www.fladiematvingard.se
www.flyingevingard.com
www.arildsvingard.se
www.osterlenvin.se
www.fredholmsvin.se
www.vinfestivalosterlen.se
www.skepparpsvingard.se
vitemolla@badhotell.com
Halland:
www.astadvingård.se
Sörmland:
www.blaxtawine.se
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Vinklubben Vinens Tårer
på studietur til Piemonte, Italia
Fantastiske viner, engasjerte vinbønder, utsøkte måltider, generøse
italienere og en mulig magnetisk pol forskyvning.
Tekst og bilde: Eivind Hermansen

Tradisjonen tro
Tidlig i oktober møter 7 forventningsfulle
karer på Gardermoen, med destinasjon Syd
Europa.
Vi skal til Italia, nærmere bestemt til Piemonte.
Nå skal det tilbringes dager blant vinstokkene som bærer druene til vinene Barlolo,
Barbaresco og Barbera.
Avtaler er gjort med 3 spennende vingårder og vi skal innlosjeres midt i smørøyet
mellom byene Asti og Alba.
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Hva er vel ikke mer merkelig da enn å
starte turen med et par flasker musserende,
Pommery Brut Royal Barbera dAsti og en
croissant, i baren i avgangshallen ved gate
42. Champagnefrokoster har lenge vært en
tradisjon i Vinklubben. Intet unntak denne
dagen, selv om det er Italia som venter.
Norwegian flyr oss ned til Milano og da
minibussen er kjørt frem, starter vår begivenhetsrike ferd.
Første mål er landsbyen Cessole der vi
skal bo på en gammel vingård som nå er

omgjort til et smakfullt feriested, med navn
Cascina Marenco.
Flaske No.1943
Etter noen timers kjøretur i en velvoksen
minibuss, må vi bespises. Den Italienske
landsbygden byr ikke på et mangfold av eksteriørmessig innbyderne spisesteder. Så da
sultfølelsen blir for sterk stopper vi rett og
slett ved et snackbaruteseende sted, Florida Cafè i Nizza Monferrato. Vel innenfor
dørene er det påsmurte bagetter og annet

italiensk bakverk vi ser i glassmonteren.
Men den hyggelige karen bak disken forteller på italiensk at de har – ja hva er det
han egentlig sier at de har? Italiensk er ikke
vår aller sterkeste side og dermed møter vi
turens første tegn på italiensk hjelpsomhet.
En gjest i establishmentet kan noe engelsk
og gjennom han bestiller vi 7 ravioli og ber
om en flaske rødvin som kan passe til maten, og et glass cola til sjåføren. Små kafébord blir satt sammen til et pent dekket
langbord og vi setter oss forventningsfulle
ned. Vinen kommer på bordet og det blir
skjenket i. Glassene blir snurret og vendt i
beste vinklubbånd og en «halv nese» trekker
forsiktig inn duften, dette er lovende. Etter
en smaksrunde er vi alle enige om at dette
hadde vi ikke forventet her på snackbaren.
Det er en Barbera d’Asti Fonda S Nicolao.
Flasken er nummerert No. 1943. “Hmm ingen vinsomhelst dette”, tenker vi og har rett.
Derfor bestiller vi like godt flaske No. 1946
i tillegg. Vinen er rød og gylden, med klar
kant, og duftet friskt av jordbær og svakt av
noe som strakte seg mot vanilje. Smaken er
mild, med et spinkelt førsteinntrykk, men
vokser seg raskt til nydelig og gjenkjennbar
Barbera.
Raviolien er også utsøkt, parmesanen likeså og rikelig, og vi nyter måltidet til fulle.
Da vi skal avlutte, velger de fleste av oss
espresso. Men en av oss ber om et lite glass
Grappa, vi er jo i Italia. Italiensk generøsitet
slår ut i full blomst da en flaske Berta Nibbio
Grappa di Barbera, blir satt på bordet med
beskjed om at han selv kan helle i glasset og
at vi andre kan «vaske» espresso koppene
med grappaen. Salute! Vårt første måltid
er over og en minnerik tur har så vidt startet.

Cascina Marenco i Cessole
Vel fremme på Cascina Marenco blir vi innlosjert i to flotte leiligheter med tilhørende
stor terrasse og et fantastisk skue over det
Piemontske landskap. Vinranker, landsbyer
med høye tårn på høydedragene, slake åser,
ja rett og slett et storslått skue. Deretter
slår vi av en prat med et par av de andre
gjestene og avtaler at vi skal henge på de
for å finne kveldens pizzarestaurant for en
felles middag. Vi forflytter oss da til tettstedet Quartino, litt nord for Cessole, der SP25
og SP42 møtes, og entrer Frankino Pizzeria
& Ristorante. Det blir langbord igjen, denne
gang med flere typer pizza og et par flasker
Lancaia Barbaresco 2005, ingen uslåelig
kombinasjon, men godt er det.
Azienda Vitivinicola Rizzi
Vingården til Enrico Rizzi ligger langs SP321
og ble I sin nåværende form grunnlagt av Ernesti Dellapiana i 1974 og dekker et område
på 35 hektar. I dag drives gården av han
sønn og datter. Vinområdene som ligger under Rizzi er en av de største i de områdene
der Nebbiolo druen dyrkes. Vinrankene vokser på felt som ligger mellom 220 og 370
m.o.h. og er grovt inndelt i 4 soner som gir
sine druer til de forskjellige typer Barbaresco, avhengig av druens karakteristikk. Boito,
Pajore, Nervo, Fondetta, Manzola. I tillegg
disponerer Rizzi et område der det vokser
druer av typen Moscato til bruk i Moscato
d’Asti.
Vi blir godt mottatt og vist inn i smaksrommet der vi får en presentasjon av vingården og vinene de produserte. Vinklubben
smaker seg igjennom både rødt, hvit og
musserende. Den musserende Extra Brut

metodo clasico, som er produsert med
Chardonnay, Pinot Noir og Nebbiolo, blir vår
faste følgesvenn til både frokostseanser og
senere utflukter.
Vi blir loset gjennom 8 typer Rizzi vin, fra
den enkle Dolcetto d’Alba DOC til den komplekse Barbaresco Boito DOCG og erfarer
igjen at det ikke er tid til å drikke middelmåtelig vin. Gå for de beste og nyt de.
Vi gjør våre innkjøp, både for kortsiktig
konsum, og for frakt tilbake til Norge og lagring for fremtidig felles nytelse. Av de innkjøpte flasker fulgte 7 med hjem til Norge, 3
Barbaresco Boito og 4 Spumante Extra Brut.
Ristorante Osteria Italia
Så er det tid for lunsj. Av erfaring spør vi Rizzi, om han kan anbefale et sted hvor vi kan
innta vår lunsj og vi får anbefalt en ristorante
i en nærliggende landsby med adresse San
Rocco Seno D’Elvio, 6.
Vi er ventet, og vi blir vist inn til ferdig dekket langbord.
Vinen vi velger denne gang er en Barbaresco Riserva 2007 Muncagota flaske nr
3575. Vi vet at 2007 årgangen av Italienske
viner er verdt å trakte etter. Her finner vi hint
av moreller, tørkede blomster, søtlig tobakk
og lær og som Barbaresco flest, et noe feminint preg, men med en meget avansert
aroma. Når dette er sagt står den seg meget
godt til rettene vi valgte, alt fra entrecote til
ravioli. Vi avslutter med diverse desserter,
fra is til ost. Og naturligvis med et friskt følge
av grappa og espresso. Overflod i alle ledd,
ostebrikken for eksempel (en kuvertbrikke
vel å merke) er i størrelse og vekt lik de
ostene en normalt kjøper inn til helgen. Og
grappaen blir presentert oss ved at 5 flasker
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blir satt på bordet. «Velg og smak!» Cin cin.
Hyggelig restaurant, meget hyggelige og
imøtekommende personale, god stemning
rundt bordet. Akkurat slik vinklubben ønsker
å ha det på en studietur.
Cantina Parusso
Områdene til Parusso inkluderer et titalls
mindre områder som utgjør de 22 hektarene vinmark som har vært I familiens eie
gjennom 4 generasjoner. De har som formål
å produsere viner som blir berømmet for sin
delikate form og sin eleganse.
Vinproduksjonen slik den drives i dag
startet i 1985, mens tidlig på 70 tallet var Parusso en del av at kooperativ og leverte vin til et felles mottak.
Igjen blir vi godt mottatt og vist inn i et showroom det det var gjort klart et lite batteri av
vinflasker.
Effektivt blir vi fortalt om de forskjellige
vinmarkene, jordsmonnet, druene og naturligvis det endelige produktet – vinen. Så blir
det skjenket i glassene og vi venter i spenning.
Etter tre Langhe, en Dolcetto og en Barbera er vi endelig kommet til «kongen» av
viner fra Piemonte, Barolo. Vi får servert
Barolo DOCG, Barolo DOCG Le Coste –
Mosconi, Barolo DOCG Bussia. Den siste
prøvesmaker vi «vertikalt», da både 2004
og 2009 kommer i glassene.
Parusso kan fortelle at vi er faktisk de sis-
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te som får audiens i dette showrommet. Det
koster å henge med som vinbonde og hele
produksjonsanlegget snart skal rives for å gi
plass for en mer moderne produksjons linje,
naturligvis uten at dette vil påvirke kvaliteten
på vinene.
Så er det tid for innkjøp og inn i vår fiat
Ducato laster vi 3 kasser vin. Av disse fulgte
5 flasker Barolo 2009 og 4 flasker Barolo
Bussia 2009 med hjem i bagasjen.
Barolo DOCG 2009, fremstår tørr og
mørk, med en dyp klassisk duft av lærbutikk, markjordbær og med en smak av
skogbunn. En «Toppers» vin. Barolo Bussia
DOCG 2009 får av oss «Superduper». Den
viser seg med en rubinrød glans i glasset,
har høy struktur og mye mineraler i seg.
Dette er en vin som tåler å lagres i 20 -30
år. Denne var åpnet for 2 dager siden og
hadde nyt godt av utviklingen uten kork. Så
er det Barolo Bussia DOCG 2004, spenningen ligger i luften da Signore Parusso
sjenker i glassene. Det var jo dette vi var
kommet for, smake Kongen av Piemontevinene og her er selve Gamle-Kongen. Vinen
presenterer seg med et orangebrunt skinn
i glasset og en duft av tørr vanilje traff nesen, vi blir stille og ærbødige. Vinen var luftet og hadde ifølge Parusso stått åpnet i ca
en uke! Vi løfter glassene, 7 par øyne blir
blanke, Notator glemmer å notere, kun en
lett slurping bryter stillheten før et unisont
ahhhh lyder over bordet. Vi kjøper natur-

ligvis med oss denne vinen både til konsum på turen og til videre lagring hjemme.
Barolo docg Mariondino 2009 må nevnes
mest for sin Orange etikett, som skal gjenspeile smaken av solnedgangen fra området
der druen vokser. Vi finner den fortsatt ung,
dog noe stramt i avslutningen.
Så er det inn i bilen, smake litt musserende og sette nesen mot neste vingård:
Fenocchio Azienda Agricola
Vingården til Fenocchio i Monforte D’Alba.
Viner fra Fenocchio har vært en av undertegnedes favoritter i en årrekke, så spenningen lå definitivt i luften.
Alberto Fenocchio setter av drøye 3 timer
til Vinklubben Vinens Tårer og forteller om
jordsmonn, druetyper, produksjonsmetoder,
lagring, tapping på flasker, og gleden og respekten for den arven han forvaltet. Dette
er en vinprodusent med lange tradisjoner og
en respekt for råvarer og ferdig produkt som
går utenpå de fleste.
Her holder de på gamle tradisjonsrike
produksjonsmetoder og lagring på østeriske
eikefat.
Det å få servert en Barolo direkte fra fat
av selveste Alberto Fenocchio er noe som
berører oss alle.
Denne 63 år gamle karen hadde gått
gradene og kan fortelle lystige historier om
druetråkking frem til 1974 og sitt forhold til
produktene de fremstiller. Og hans mening

om de nyrike som skulle ha de beste vinene
uten å sette pris på hva de konsumerte. Vi
smaker et stort utvalg av vinene som lagres
på fat i produksjonshallen og kjøper med oss
flere kasser for senere konsum og nytelse.
Den mussererte minibuss
Veien i Piemonte er et kapittel for seg selv
og jeg er fortsatt overbevist om at vi fikk
solen rett forfra både før og etter vi hadde
svingt bilen 90 grader. Selv etter en hårnålsving der vi vender 180 grader, skinte solen
fortsatt rett inn gjennom frontruten. Var vi
offer for en magnetisk polforskyvning? Pie-

monte må være et drømmested for de som
elsker hårnålsvinger, smale veier - og for de
som produserer Postafen, reisesyketabletten. Dessuten tror jeg vår sjåfør må ha gjort
følgende rutevalg på GPS’n. Ikke «Hurtigste». Ikke «Korteste». Men «Morsomste»
Men det hjalp å kunne åpne en flaske
musserende vin, skjenke i glassene fra
Ristorante Osteria og smånippe til dråpene
når vi kjørte igjennom dette landskapet som
hadde frembrakt druene vinen var laget av.
Etter hvert lærte vi også at å åpne en
musserende vin etter å ha kjørt på dumpete
vei kunne forårsake særdeles fuktig taktrekk

i bilen. Men det gikk stort sett bra.
I løpet av kjøreturene disse dagene droppet vi innom flere små byer. Mest inntrykk
gjorde det kanskje å besøke byen Barolo.
Se lastebiler med vinkasser, se vinmarkene
med druer som skulle bli Barolovin, stå på
vekten som veier vognene med druer. Lurer
på hvor mange flasker Barolo o.a. det er blitt
av de druene som er veiet på den vekten
gjennom årene.
Vandrevin
Av vinene vi fraktet med oss hjem har vi har
hatt mye glede. På hvert vinklubbtreff har viner fra Piemonte vandret fra vinskap til bord
og vi har åpnet en eller flere av flaskene fra
denne turen. Vi har igjen småsmakt i store
slurker og gjenopplevet den lærerike, hyggelige og begivenhetsrike turen til Piemonte.
I dag (januar 2019) har vi nå 1 flaske
igjen. En av flaskene med Fenocchio Barolo
Riserva Bussia 2011. Denne har vi øremerket til å bli åpnet en gang i 2022. Dette fordi
vi opplevde et ganske stort løft i kvalitet ved
lagring. Så da er det å glede seg til det.
Men i mellomtiden vil Vinklubben Vinens
Tårer treffes mange ganger og smake nye
og ukjente, gamle kjenninger, ha hyggelige
stunder rundt bordet med god mat og vin.
Og vi har planer om en ny vintur også ---da tilbake til Frankrike og få med oss Champagne, Bordeaux,
og Bourgogne denne gangen?
5-2019
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