SEPTEMBER Nr5-2018

NYHETER
DINE SMAKSNOTATER FOR NYHETER FRA VINMONOPOLET

Septemberslippet på Polet er som vanlig blant årets største.
Undertegnede har denne gangen smakt ca 900 viner, hvorav 355 har
fått omtale. Av disse har 79 viner fått topp score.

NYHETER
DINE SMAKSNOTATER FOR NYHETER FRA VINMONOPOLET
Blant rødvinene er det flere gode kjøp fra Bordeaux i en
relativt rimelig prisklasse. Det dreier seg om Ch. Rioublanc 2011 (kr 159,90), Ch. Fongaban 2015 (kr 219,90),
Ch. Canon-Fronsac 2015 (kr 229,90), Moulin de Citran
2010 (kr 249,90) og Ch. Simard 2000 (kr 269,90). Også
Burgund har mye å by på, og her er det særlig verd å
fremheve Mercurey Clos de Myglands 2016 (kr 309,90),
Mercurey Vieilles Vignes 2016 (magnum kr 470) og
Mercurey Le Framboisière 2016 (magnum kr 555), alle fra
Faiveley, samt Marsannay Clos du Roy 2015 fra Jean
Fournier (kr 389,90), Marsannay Clos du Roy 2015 fra
Charles Audoin (kr 399,90) og Chambertin 2014 fra
Rossignol-Trapet (kr 1792). Lenger sør, i Nord-Rhône,
bør man særlig merke seg Saint-Joseph 2015 fra André
Perret (kr 299,90), Saint-Joseph Sainte Epine 2016 fra
Hervé Souhaut (kr 449,90) – laget av druer fra over 100 år
gamle stokker – Moestue Cornas Coteaux de Reynard
2015 fra Vincent Paris (kr 482) og Côte-Rôtie 2016 fra
Jean-Michel Stéphan (kr 499,90). Det skal her tilføyes at
både 2015 og 2016 er svært gode årganger i Nord-Rhône.
Fra Italia er det også en rekke spennende rødviner,
særlig enkelte laget av «uvanlige» druesorter, for eksempel
Grignolino 2017 fra Migliavacca (kr 225), Mimmo 2015 fra
Le Piane (primært av nebbiolo og croatina, kr 279,90),
Vespolina 2015 fra Ioppa (magnum kr 350), Nero du Munti
2017 fra Caravaglio (av corinto nero, kr 229,90) og Faro
2015 fra Bonavita (kr 325). Og fra California leverer Anthill
Farms nok en gang strålende kvaliteter pinot noir: Pinot
Noir Campbell Ranch 2016 (kr 498) og Pinot Noir Peters
Vineyard 2016 (kr 498) fra Sonoma Coast samt Pinot Noir
Tina Marie 2016 (kr 498) fra Russian River Valley.
På hvitvinssiden leverer Alsace et knippe strålende
rieslingviner i form av Riesling Turckheim 2016 (kr 229,90)

Nye viner i Vinmonopolets prislister per 7. september 2018. Vinene vurderes for kvalitet i forhold til pris etter en skala fra én til fem stjerner.
Stjerner i parentes angir potensial ved lagring.
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og Riesling Brand 2016 (kr 339,90), begge fra ZindHumbrecht, Riesling Clos Sand 2016 (kr 364) og Riesling
Hengst (kr 419), begge fra Barmés-Buecher, samt Riesling
Geisberg 2012 fra Trimbach (kr 499,90). Rieslingviner fra
Alsace har hatt litt vanskelig for å konkurrere med Tyskland, men disse fem vinene er det virkelig schwung over.
Men Tyskland er jo selvfølgelig også godt med, og
siden september er GG-tid, bør man får med seg Riesling
Abtei Ruppertsberg Trocken 2016 fra Kruger-Rumpf (blir
GG fra 2020, kr 234,90), Hipping Riesling GG 2017 fra
Gunderloch (kr 322,60), Kupfergrube Riesling GG 2007
(kr 396,90) og Kupfergrube Riesling GG 2011 (kr 399,90),
begge fra Schäfer-Frölich, Hipping Riesling GG 2017 fra
Kühlig-Gillot (kr 389,90) og Am Schwarzen Herrgott
Riesling GG 2017 fra Battenfeld-Spanier (kr 389,90).
Særlig de to modne GG-ene fra Schäfer-Frölich er svært
gode kjøp.
Endelig er det også en rekke søte viner som fortjener
oppmerksomhet. Klaus Peter Keller stiller med to
sylskarpe og presise ausleseviner i form av Dalsheimer
Hubacker Riesling Auslese 2017 (kr 439,90) og Westhofener Kirchspiel Riesling Auslese 2017 (kr 459,90), mens
Weingut Geil leverer en strålende Rieslaner Beerenauslese
2017 til en svært rimelig pris (halvflaske kr 179). Fra
Pantelleria kommer den søte og sjeldne Passito di
Pantelleria 2008 fra Salvatore Ferrandes (50 cl, kr 389), og
avslutningsvis bør man også få med seg Rivesaltes Cuvée
des Aigles 1975 fra Riveyrac (kr 499) og Graham’s Vintage
Port 2016 (kr 899), der sistnevnte selvfølgelig er altfor ung.

Arne Ronold
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Barbera d’Alba Piani 2015
Pelissero, Piemonte
#3257101, kr 226.00

Pertichetta Croatina 2011
Vigneti Massa, Piemonte
#5296101, kr 285.60

Moderne laget barbera med innslag av kirsebær, plommer, fat og et streif av humus og lær på duft. Pent fyldig,
kraftig og saftig vin med flott frukt i midtpartiet, god
lengde og fast, tørr og lett fatpreget finish.

★★★★

Frisk og tiltalende croatina med kjølig frukt og innslag av
kirsebær, fioler og et streif av krydder og fuktig skogbunn
på duft. Kraftig, fyldig, saftig og lett syrlig vin med god
lengde, markante tanniner og en ørliten bitter tone i
finish. ★★★★

Langhe Nebbiolo Le Coste 2017
Ferdinando Principiano, Piemonte
#9678101, kr 229.90

Barbera d’Asti I Bricchi 2013
Scarpa, Piemonte
#9955601, kr 289.90

Lys, frisk, ungdommelig og ueiket nebbiolo med innslag
av kirsebær, lær, blomster og et streif av krydder på
duft. Fyldig, rik og strukturert vin med flott frukt også
i munnen, fin syre, god lengde og stram og tørr finish.

Tradisjonelt laget og noe utviklet barbera med innslag
av kirsebær, lær og et streif av fuktig underskog på duft.
Pent fyldig og syrlig vin med god intensitet og lengde
og tørr og lett syrlig finish. ★★★★

★★★★
Langhe Barbera 2015
Cascina Corte, Piemonte
#9853201, kr 239.80
Mørk, frisk og lett jordlig barbera med innslag av kirsebær, lær og et streif av blomster på duft. Fyldig, rik og
syrlig vin med god konsentrasjon og lengde og lett syrlig
og tørr finish. Strukturert stil.

★★★★

Piane 2015
Le Piane, Piemonte
#10306601, kr 349.90
Fremstilt primært av croatina fra opp mot 100 år gamle
stokker i Boca. Frisk og tiltalende nordpiemonteser med
innslag av syrlige mørke bær, pepper, lær, blomster og
et streif av anis på duft. Pent fyldig, saftig og lett syrlig
vin med lekker frukt i munnen, stor konsentrasjon og
lengde og stram og tørr finish.

★★★★
Langhe Nebbiolo
Massolino, Piemonte
#1955901, kr 239.90
Laget primært av druer fra Serralunga d’Alba. Lys, frisk
og typeriktig nebbiolo med innslag av kirsebær, lær og
blomster på duft. Pent fyldig, syrlig og strukturert vin
med flott frukt i munnen, god lengde, pene tanniner og
tørr og stram finish. ★★★★

Vespolina Coda Rossa 2015
Ioppa, Piemonte
#10344505, 150 cl, kr 350.00
Frisk, ren og tiltalende vespolina med innslag av kirsebær, fioler og et streif av krydder og lær på duft. Pent
fyldig, saftig og lett syrlig vin med flott frukt i munnen,
god lengde og fast og tørr finish.

★★★★★
Mimmo 2015
Le Piane, Piemonte
#691201, kr 279.90
70 % nebbiolo, 25 % croatina og 5 % vespolina. Lys, frisk
og tiltalende nordpiemontesisk vino rosso med kjølig
frukt og innslag av kirsebær, fioler, lær og et streif av
krydder på duft. Middels fyldig vin med glatt tekstur, fin
syre, stor lengde og fast, stram og tørr finish. Elegant stil.

★★★★★

Barolo 2011
Azelia, Piemonte
#8259401, kr 397.90
Frisk, ren og noe utviklet barolo med innslag av kirsebær,
krydder, lær og et streif av tjære og blomster på duft.
Fyldig, kraftig og lett syrlig vin med flott frukt i munnen,
god lengde og varm, stram og tørr finish. Prøv om 3-4 år.

★★★(★)
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Zahir Rosso Piceno 2017
Aldo di Giacomi, Marche
#10680801, kr 199.90

lær og et streif av mineraler på duft. Middels fyldig vin
med kjølig frukt også i munnen, fin syre, god lengde og
stram og tørr finish. Elegant stil.

50% Montepulciano og 50% Sangiovese, økologisk
dyrket. Mørke frukter, skogsbær og plommer, urter og
lær på duft. Robust vin, med dyp, saftig og moden frukt,
fin syre, fast hele veien og stram, barsk finish med gode
tanniner. ESJ

★★★★★

★★★★

Frisk, druetypisk og lavt svovlet barbera med innslag av
kirsebær, blomster og et streif av humus på duft. Pent
fyldig og syrlig vin med flott frukt i munnen, god lengde
og lett syrlig og tørr finish.

Villaggio del Colle Barbera 2017
Hedoni Wines, Piemonte
#10481601, kr 129.90
Frisk og druetypisk barbera med innslag av kirsebær,
blomster og et streif av humus på duft. Middels fyldig,
saftig og syrlig vin med kirsebærpreget frukt også i munnen, god lengde og lett syrlig og tørr finish.

★★★★
Completo Unlitro 2018
Carussin, Piemonte
#2244801, 100 cl, kr 168.00
Fremstilt primært av barbera pluss litt grignolino, freisa
og dolcetto. Frisk og tiltalende piemontevin med innslag
av kirsebær, blomster og et streif av lær på duft. Slank,
saftig og lett syrlig vin med flott frukt innover i munnen,
god lengde og lett syrlig og tørr finish. Lettdrikkelig stil.

★★★★★

Barbera d’Alba Laura 2017
Principiano, Piemonte
#1883101, kr 214.90

★★★★
Viscá 2016
Cascina Fornace, Piemonte
#10737601, kr 222.10
Lys, noe oksidativ og enkel nebbiolo, med moderat
intensitet, lett syre og fast, tørr finish. ESJ

★★
Gattinara 2015
Travaglini, Piemonte
#4766401, kr 239.90
Lys, frisk, typeriktig og noe utviklet gattinara med innslag av kirsebær, plommer, lær og høstløv på duft. Pent
fyldig, rund og lett syrlig vin med god lengde og fast,
tørr og stram finish. Tradisjonell stil.

★★★★
Dosset 2018
Principiano, Piemonte
#1757901, kr 169.90
Frisk, ren og usvovlet dolcetto med innslag av mørke
bær og blomster på duft. Slank, lett, saftig og lett syrlig
vin med god frukt i munnen og moderate 11 % alkohol.
Saftig og lettdrikkelig stil.

★★★★★
La Maggiorina 2016
Le Piane, Piemonte
#2154101, kr 204.90

Beverino 2017
Non Dos, Piemonte
#10714201, kr 250.00
100 % nebbiolo fra vinmarken Caramino i Fara i NordPiemontte, usvovlet og ufiltert. Lys, frisk og tiltalende
piemontevin med kjølig frukt og innslag av kirsebær,
blomster, lær og et streif av krydder på duft. Middels fyldig og lett syrlig vin med flott frukt også i munnen, god
lengde, pene tanniner og fast og tørr finish. Elegant stil.

★★★★★

Fremstilt av 13 ulike druesorter, blant annet croatina,
nebbiolo og vespolina. Fra blandet tilplantning med
gamle stokker. Frisk og tiltalende nordpiemonteser med
kjølig frukt og innslag av mørke bær, blomster, pepper,
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I Burgund er det primært årgang 2016 som viser seg
frem, selv om det også lanseres en del flotte viner fra
årgangene 2013 og 2014. Og årgang 2016 er utvilsomt
en topp årgang, med sublim fruktkvalitet og som
oftest også med penere tanniner enn årgang 2015.
Blant de rimeligere vinene er Bourgogne Hautes-Côtes
de Beaune 2016 fra Henri Delagrange god (kr 225),
og det samme gjelder Marsannay 2016 fra Faiveley
(kr 265), Bourgogne Rouge les Bons Bâtons 2016 fra
Patrice Rion (kr 279,90), Bourgogne Pinot Noir 2016
fra Lafarge (kr 309,90) og Bourgogne Rouge 2014 fra
Ghislaine Barthod (kr 338). Domaine Lafarge har
utvilsomt levert sin beste årgang på mange, mange år.
På et litt høyere prisnivå er det også verdt å få
med seg Gevrey-Chambertin 2013 (kr 399,90) og
Gevrey-Chambertin 2014 (kr 399,90) samt GevreyChambertin les Evocelles 2013 (kr 500), alle fra Louis
Boillot), Beaune Clos de l’Ecu 2016 fra Faiveley
(kr 419,90) og Gevrey-Chambertin Champ 2016 fra
Duroché (kr 464). Og er man villig til å bevege seg
over 500 kroners-grensen, kan man velge mellom
Chambolle-Musigny les Cras 2016 (kr 658), NuitsSaint-Georges Clos des Argillières 2016 (kr 699,90)
og Nuits-Saint-Georges Clos Saint Marc 2016 (kr 862),
alle signert Patrice Rion, Chambolle-Musigny les Cras
2014 fra Barthod (kr 890) og Volnay Premier Cru
2016 (kr 672), Volnay Champans 2016 (kr 1012) og
Volnay Clos des Ducs 2016 (kr 1360), de siste tre alle
fra Marquis d’Angerville. For sistnevntes vedkommende bør det imidlertid bemerkes at dette er viner for
lang lagring.

Fra Piemonte bør fremheves OMA Langhe
Nebbiolo 2016 fra Giovanni Rosso og blandet av Ole
Martin Alfsen (kr 189,90), Langhe Nebbiolo 2016 fra
Ca’ del Baio (kr 198), Dogliani 2017 fra Cascina Corte
(kr 229,90), Verduno Pelaverga 2017 (kr 265) og
Langhe Freisa 2017 (kr 265), begge fra Burlotto,
Mimmo 2016 (kr 279,90), Le Piane 2016 (kr 362) og
Boca 2015 (kr 464), alle tre fra Le Piane i Nord-Piemonte, Barbaresco Autinbej 2015 fra Ca’ del Baio
(kr 299), Barolo Buanpadre 2013 fra Giovanni Viberti
(kr 328,90) og Barolo 2012 fra Bussia Soprana (kr 329).
Fra Rhône er det særlig Cotes du Rhône 2017 fra
Domaine de la Janasse (kr 149,90), Saint-Joseph 350 m
2017 fra David Reynaud (kr 309,90) og Côte-Rôtie
2017 fra Jean-Michel Stephan (kr 524,90) som bør
nevnes. Og fra Jura er det nok en gang Stéphane Tissot
som imponerer, denne gang med Trousseau Singulier
2017 (kr 334,90) og Pinot Noir En Barberon 2017
(kr 439,90). Fra samme område er det også noen flotte
hvitviner å hente i form av Empreinte Savagnin 2014
fra Domaine des Marnes Blanches (kr 349), Chardonnay les Bruyères 2016 fra Tissot (kr 389,90) og
Chardonnay 1999 fra Domaine Rolet (magnum
kr 599,90). Og når vi nå er ved chardonnay, bør også
Meursault Perrières 2015 fra Domaine Matrot
(kr 825) nevnes.
Det er forbausende lite tysk vin i dette slippet,
men tre gode GG-er skiller seg ut: Dautenpflänzer
Riesling GG 2017 (kr 311,90) og Burgberg Riesling
GG 2017 (kr 359,90), begge fra Kruger-Rumpf, samt
Burgberg Riesling GG fra Schlossgut Diel (kr 545).

Arne Ronold

Nye viner i Vinmonopolets prislister per 11. januar
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parentes angir potensial ved lagring.
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Mimmo 2016
Le Piane, Piemonte
#10623001, kr 279.90

av tjære og lær på duft. Fyldig, rik og svær vin med flott
frukt også i munnen, god lengde, voksne 15 % alkohol
og stram og tørr finish. Prøv om 4-6 år.

70 % nebbiolo, 25 % croatina og 5 % vespolina. Lys, frisk
og tiltalende nordpiemontesisk vino rosso med kjølig
frukt og innslag av kirsebær, fioler, lær og et streif av
krydder på duft. Pent fyldig vin med glatt tekstur, fin
syre, stor lengde og fast, stram og tørr finish. Elegant stil.

★★★(★)

★★★★★
Barolo Leda The Truffle Hunter 2014
Bosio, Piemonte
#7926701, kr 279.90
Fra Verduno. Frisk og typeriktig barolo med innslag av
kirsebær, lær og et streif av krydder og tjære på duft. Pent
fyldig, kraftig og lett syrlig vin med kirsebærpreget frukt
også i munnen, røffe tanniner og stram og tørr finish.

★★★★
Langhe Nebbiolo 2016
Paolo Scavino, Piemonte
#9025201, kr 292.90
Laget av druer fra Castiglione Falletto. Lys, frisk og
typeriktig nebbiolo med innslag av kirsebær, lær, fioler
og roser på duft. Fyldig, rik og strukturert vin med flott
frukt i munnen, fin syre, god lengde, markante tanniner
og varm, tørr og barsk finish.

★★★★
No Name 2014
Borgogno, Piemonte
#701401, kr 299.00
Borgognos «protestvin», en deklassert barolo fra vinmarkene Cannubi, Liste, Fossati, Cannubi San Lorenzo og
San Pietro delle Viole. Lys, frisk og korrekt barolo med
innslag av kirsebær, blomster og et streif av lær på duft.
Pent fyldig og lett syrlig vin med delikat frukt i munnen,
god lengde og tørr finish. En lett utgave av denne vinen.

★★★★
Barbaresco Autinbej 2015
Ca’ del Baio, Piemonte
#10540701, kr 299.00
Frisk, ren og ungdommelig barbaresco med flott frukt
og innslag av kirsebær, plommer, blomster og et streif

Dogliani Superiore Pirochetta Vecchie
Vigne 2015
Cascina Corte, Piemonte
#9220101, kr 299.90
Fra over 60 år gamle vinstokker. Mørk, tett, ueiket og lavt
svovlet dolcetto med flott frukt og innslag av mørke bær,
lær, blomster og et streif av nøtter og blekk på duft. Pent
fyldig, saftig, lett syrlig og strukturert vin med flott frukt
også i munnen, stor konsentrasjon og lengde, markante
tanniner og fast og tørr finish. Holdbar stil.

★★★★
Barolo Buonpadre 2013
Giovanni Viberti, Piemonte
#2097301, kr 328.90
Relansering. Frisk og typeriktig barlo med innslag av
kirsebær, lær og et streif av tørkede roser og tjære på
duft. Pent fyldig og syrlig vin med flott frukt i munnen,
god lengde, faste tanniner og stram og tørr finish. Prøv
om 2-3 år. ★★★★(★)

Barolo 2012
Bussia Soprana, Piemonte
#5615901, kr 329.00
Fra vinmarkene Colonello og Cabutti della Bussia. Lys,
frisk og tiltalende barolo med innslag av kirsebær, plommer, lær og et streif av tjære på duft. Pent fyldig og lett
syrlig vin med flott frukt i munnen, god lengde og stram
og tørr finish. Prøv om 4-6 år.

★★★★(★)
Le Piane 2016
Le Piane, Piemonte
#10622901, kr 362.00
90 % croatina, 5 % nebbiolo og 5 % andre druer fra opp
mot 100 år gamle stokker. Frisk og tiltalende vino rosso
med innslag av syrlige mørke bær, fioler, lær, og et streif
av anis og pepper på duft. Pent fyldig, saftig og lett syrlig vin med flott frukt i munnen, stor konsentrasjon og
lengde og stram og tørr finish. ★★★★★
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Boca 2015
Le Piane, Piemonte
#10623101, kr 464.00
85 % nebbiolo og 15 % vespolina. Lys, frisk og tiltalende
boca med kjølig frukt og innslag av kirsebær, fioler,
mineraler og et streif av fuktig skogbunn på duft. Pent
fyldig og syrlig vin med delikat frukt i munnen, god
konsentrasjon og lengde, markante tanniner og stram
og tørr finish. Prøv om 3-4 år.

★★★★(★)
Barbaresco 2015
Ceretto, Piemonte
#1111001, kr 489.90
Lys og typeriktig barbaresco med innslag av lær, kirsebær, plommer, blomster og et streif av tjære på duft.
Fyldig og rik vin med sødmefull frukt i munnen, fin
syre, god lengde og stram og tørr finish. Elegant stil.
Prøv om 3-4 år.

★★★(★)
Barbaresco Serraboella 2014
Cigliuti, Piemonte
#4970001, kr 494.90
Frisk og ungdommelig barbaresco med innslag av kirsebær, blomster, fat og et streif av lær på duft. Fyldig, rik
og strukturert vin med stor lengde og varm, stram og
tørr finish. Moderne stil. Prøv om 2-3 år.

★★★(★)
Barolo Bussia Vigna Colonello 2006
Bussia Soprana, Piemonte
#5496201, kr 619.40

Fyldig, rik og syrlig vin med god lengde og stram og tørr
finish. Prøv om 4-6 år.

★★★(★)
Barolo Riserva Vignolo 2012
Cavallotto, Piemonte
#10621901, kr 849.90
Tradisjonelt fremstilt barolo med flott frukt og innslag av
kirsebær, lær, tjære, roser og et streif av fuktig underskog
på duft. Stoffrik, sødmefull, fyldig og syrlig vin med stor
lengde og tørr og stram finish. God vin, men ikke på nivå
med årgang 2010. Prøv om 5-8 år.

★★★(★)
Barolo Bricco Boschis Riserva Vigna San
Giuseppe 2012
Cavallotto, Piemonte
#6943601, kr 916.00
Ungdommelig og tradisjonelt fremstilt barolo med
innslag av kirsebær, lær, tjære, roser og et streif av fuktig
underskog på duft. Stoffrik, fyldig og syrlig vin med
stor lengde og tørr og stram finish. Bedre enn Vignolo.
Prøv om 5-8 år.

★★★(★)
Barolo Riserva Vigna Rionda 2012
Massolino, Piemonte
#10622301, kr 946.00
Frisk og typeriktig barolo med kjølig frukt og innslag av
kirsebær, tjære, lær og roser på duft. Fyldig, pent syrlig og
strukturert vin med flott frukt i munnen, god lengde og
stram og tørr finish. Ikke den barskeste utgave av denne
vinen. Prøv om 5-8 år.

Frisk og noe utviklet barolo med flott frukt og innslag av
kirsebær, blomster, lær og et streif av tjære på duft. Pent
fyldig og strukturert vin med flott frukt også i munnen,
fin syre, stor lengde, pene tanniner og fast, stram og tørr
finish. En velutviklet barolo som fortsatt har mye å gå på.

★★★(★)

★★★★

50 % negrioamaro og 50 % primitivo. Frisk og ueiket
pugliavin med innslag av kirsebær, mørke skogsbær,
plommer og et streif av krydder på duft. Pent fyldig vin
med plommepreget frukt også i munnen, middels syre
og varm og tørr finish. Økologisk dyrket.

Barolo Brunate 2013
Enzi Boglietti, Piemonte
#10483201, kr 639.00
Tradisjonelt laget barolo med flott frukt og innslag av
kirsebær, blomster og et streif av tjære og lær på duft.
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Farmers Market
Winepartners Nordic, Puglia
#10400601, kr 124.90

★★★
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Vin

HØSTENS 20 BESTE
VINNYHETER

Høstens
rødvinsfavoritt

Her er de 20 beste av 900 testede viner
fra Polets septemberslipp.

90 Casal da
Azenha Tinto 2015

A. Bernardino Paulo da Silva,
Lisboa, Portugal
199,90 kroner

Merete Bø

1500 nye varer finner veien til Vinmonopolet
fredag 7. september. September er blitt en av de store
vinmånedene, og mange av de ferske vinene fra fjoråret blir å finne i hyllene for første gang. Blant disse
er kanskje Tysklands noen av de mest spennende, og
da ikke bare de tørre grosses gewächs-vinene, men
også de søte og halvtørre rieslingene, særlig fra
produsenter i Rheinhessen som Klaus Peter Keller og
Katharina Wechsler.
Liker du sødme, se opp for siste vintage-årgang
2016 fra Douro-dalen i Portugal. Her kommer et
begrenset antall flasker, perfekte portviner til å putte i kjelleren. I tillegg slippes en rekke pent prisede
burgundere fra vinhuset Faiveley. Og modne champagner blant annet fra Telmont. Samt Roederers
Cristal fra 2008. Sistnevnte er en av de mest konsentrerte og sammensatte unge champagner jeg har
smakt – så selv om den er kostbar, er smaken verd
det.
Skal man derimot unne seg en flaske rødvin til
rundt 200 kroner, kommer det to fantastiske kjøp:
portugisiske Casal da Azenha tinto og Ch. CanonFronsac 2015 fra Bordeaux.

Musserende
95 Louis Roederer Cristal 2008

Louis Roederer, Champagne, Frankrike

2290 kroner | 10155201 | bestillingsutvalget | Strøm

→ Rundt 500 flasker kommer til Norge totalt. Aromatisk

duft med hint av toast og brioche med epler. Hinsides
konsentrasjon på smak med en heftig syre og en utrolig lang og ung lengde. Dette vil bli veldig godt om noen
år. Utrolig fersk nå, selv om den kan drikkes. Nå til 2040.
Passer til aperitiff, skalldyr og spekemat.

Hetvin
93 Dow’s Vintage 2016

Symington Family Estates, Douro Valley, Portugal

899 kroner | 10256501 | bestillingsutvalget | Stenberg & Blom

→ 60 flasker til Norge. Floral duft med kirsebær og moreller.
Søt og saftig fersk frukt på smak med lette tanniner og en
delikat saftig finish. Kan drikkes nå, eller la den vente i
kjelleren. Drikk nå til 2050.

Hvitvin
92 Boulay Sancerre Blanc Clos de Beaujeu
2016
Gérard Boulay, Loire, Frankrike

378 kroner | 7713701 | bestillingsutvalget | Moestue Grape

→ Dufter av flint og urter med hint av sitrus. Bløt og saftig
lett mineralsk frukt på smak med en tørr og lett utgang.
Drikk nå til 2025. Passer til skalldyr, ost og fisk.

92 Crystallum Clay Shales Chardonnay 2017
Crystallum, Overberg, Sør-Afrika

399,90 kroner | 3996301 | bestillingsutvalget | Unico Real Wines

→ Dufter av epler, sitrus, flint og tre. Nydelig mineralitet
og fylde med en frisk syre og en lang mineralsk utgang.
Konsentrert og balansert. 60 flasker kommer til Norge.
Drikk nå til 2022. Passer til ost og hvit fisk.

K. Wechsler, Rheinhessen, Tyskland

224,90 kroner | 6863201 | bestillingsutvalget | Blend Wines

→ Dufter av lime og koriander med hint av flint og våt stein.
Nydelig fersk og delikat frukt med en heftig og spenstig
syre kombinert med sødme. Perfekt balansert. Drikk nå
til 2024. Passer til krydret mat eller alene.

91 One Ball Chardonnay 2017

599 kroner | 10293001 | bestillingsutvalget | Champagneinvest

→ Dufter av gule epler, tre og toast. Fin eikebruk og en

→ Dufter av voks, gule epler og brioche. Fyldig og moden
nøttepreget og balansert frukt med en lang og fyldig
sammensatt utgang. Mye moden champagne for
pengene. Drikk nå til 2024. Passer til spekemat,
sopp og aperitiff.

91 Gusbourne Rosé 2014

Gusbourne Estate, Øvrige, England

399,90 kroner | 8340301 | basiskategori 5 | Strøm

→ Dufter av jordbær og røde epler med hint av gjær-

bakst. Heftig syre med en nydelig konsentrasjon med
en bløt rødbærfrukt. Lett og tørr utgang. Veldig ung.
Har godt av mer tid. Drikk nå til 2030. Passer til
aperitiff og spekemat.

Dessertvin
95 Keller Westhofen Kirchspiel Riesling
Auslese 2017

BK Wines, South Australia, Australia

A. Bernardino Paulo da Silva, Lisboa, Portugal
199,90 kroner | 10384901 | bestillingsutvalget | Chaeos

→ Floral duft med hint av fioler og modne røde bær.
Saftig og delikat moden frukt med lette tanniner.
Nydelig balanse. Drikk nå til 2022. Passer til svin,
kalv og sopp.

90 Château Canon-Fronsac 2015

Ch. Canon Fronsac, Bordeaux, Frankrike

229,70 kroner | 8055701 | bestillingsutvalget | Moestue Grape

→ Dufter av tre, lær og røde modne plommer med hint av
tobakk. Klassisk og saftig bordeaux med en lys fremtid.
Bløte, lange og begynnende modne tanniner. Drikk nå
til 2026. Passer til lam og okse.

90 Le Piane Mimmo 2015

Le Piane, Alto Piemonte, Italia

279,90 kroner | 691201 | bestillingsutvalget | Moestue Grape

→ Floral duft med hint av fioler. Frisk og delikat saftig
frukt med lange taniner og pen harmonisk lengde.
Drikk nå. Passer til lam, sopp og okse.

265,40 kroner | 7396301 | basiskategori 6 | Vinarius

→ Dufter av krekling, bjørnebær og furunål. Frisk syre
på smak med lette tanniner og en fersk delikat frukt.
Drikk nå. Passer til vilt.

89 Jean-Paul Brun Morgon Côte du Py
Javernières 2016
Jean-Paul Brun, Burgund, Frankrike

275 kroner | 7161501 | basiskategori 6 | Autentico

→ Dufter av søte bær og plommer. Bløt og delikat fersk

frisk syre på smak med en lett mineralsk og bløt moden
frukt. Lang og tørr finish. Drikk nå. Passer til ost og
hvit fisk.

86 Roux Bourgogne Aligoté 2017

90 Roagna Langhe Bianco 2016

Az. Agr. Roagna, Piemonte, Italia

frukt på smak med lett tørre tanniner og en sødmefull
delikat frukt.

Roux Pere & Fils, Burgund, Frankrike

159,90 kroner | 10275001 | bestillingsutvalget | Palmer Fine
Wines

239,90 kroner | 7911501 | bestillingsutvalget | Unico Real Wines

→ Dufter av gule epler og voks. Bløt og fin frukt med

syre på smak med en fyldig og bløt frukt. Integrert tre og
en lang og konsentrert utgang. Mye vin for pengene.
Drikk nå til 2022. Passer til hvit fisk, ost og skalldyr.

86 Left Field Hawkes Bay Syrah 2016

→ Krydret duft med hint av tre, gule epler og voks. Frisk

90 Meyer McLean Creek Road Chardonnay
2016
Meyer Family Vineyards, British Columbia, Canada
280,40 kroner | 10287701 | bestillingsutvalget | Vinarius

→ Dufter av våt flint, tre og sitrus med hint av røyk.

Weingut Keller, Rheinhessen, Tyskland

→ 36 flasker slippes på Polet. Dufter av akasiehonning,

89 Faiveley Mercurey Clos Rochette 2016

blomster og fersken. Frisk og spenstig syre med en nydelig pus sødme med en klokkeklar syre og en enorm konsentrasjon. Drikk til 2035. Passer til sterkt krydret mat,
ost eller alene.

90 Casal da Azenha Tinto 2015

249,90 kroner | 7821801 | bestilling | Servco AS

Frisk syre og en mineralsk flott frukt med et integrert
eikepreg i en lang tørr utgang. Drikk nå til hvit fisk og
skalldyr samt ost.

459,90 kroner | 10410001 | bestillingsutvalget | Blend Wines

Rødvin

91 K. Wechsler Riesling Schweisströpfchen 89 Nichol Nate’s Vineyard Syrah 2016
2017
Nichol Vineyard, British Columbia, Canada

92 J. De Telmont Grand Couronnement
Blanc de Blancs Brut 2002
J. De Telmont, Champagne, Frankrike

moden frukt med en tørr finish. Bra fylde. Drikk nå til
hvit fisk og skalldyr samt ost.

Dom. Faiveley, Burgund, Frankrike

260 kroner | 10289801 | bestillingsutvalget | B&R Wines

→ Dufter av gule epler og tre. Moden og lett mineralsk frukt
på smak med en tørr og lett finish. Bløt og begynnende

en frisk syre og en lett mineralsk utgang. Drikk nå.
Passer til skalldyr og hvit fisk.

Te Awa Winery, Hawke’s Bay, New Zealand

177,90 kroner | 10305501 | basiskategori 2 | Palmer Wine

→ Dufter av skogsbær og furunål samt tre. Faste ferske
tanniner med en krydret frukt og en lang og saftig
finish. Drikk nå. Passer til vilt.

85 Villa Cavallo 2004

Iconic wines, Toscana, Italia

144,90 kroner | 10264601 | bestillingsutvalget | Iconic wines

→ Dufter av krydder og søtt treverk. Moden frukt på

smak med lange og lett moden balanserte tanniner.
Drikk nå. Passer til lam og sopp.
●
merete.bo@dn.no
Les mer om mat
og vin på smak.no

