
VIN TIL SKREI
Hva skal vi drikke til vår viktigste sesongfisk?
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“Lofoten har vært sentrum for 
skreifiske siden vikingtiden, og i over 
1000 år har skreien vært den viktigste 

eksportvaren herfra.”



Skrei er kjønnsmoden torsk som etter en fem års tid ute i 

Barentshavet kommer i store masser for å gyte langs 

norskekysten, og særdeleshet i Lofoten.

Den tradisjonelle måten å servere skrei på er som skiver trukket i 

lettsaltet vann, med leversaus, rogn og kokte poteter som 

tilbehør. Denne retten kalles skreimølje. 

Tradisjonelt sett ble det gjerne drukket rødvin til og særlig vin fra 

Bordeaux var populært. I dag er det nok stadig flere som 

foretrekker hvitvin til fisken sin.

Det er først og fremst måten skreien blir tilberedt på, og hva som 

serveres som tilbehør som avgjør hva du bør drikke til. 

Hva er skrei?
Og hva skal vi drikke til denne delikate fisken?
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Skal du respektere tradisjonen å drikke rødvin fra Bordeaux så 

sørg for at den har litt alder så tanninene har blitt mer moderate. 

Om du ønsker rødvin til skrei så er det nok best med en saftig, 

frisk og fruktig utgave. En vin med bløte tanniner som en barbera 

fra Piemonte, en pinot noir fra Burgund eller en gamay fra 

Beaujolais.

Når det gjelder hvitt så er det chardonnay som seiler opp som 

favoritt. Særlig om fisken blir ledsaget av en rik smørsaus, men 

vinen bør ikke være for fatpreget. En weissburgunder fra 

Tyskland, vil også være et godt alternativ. En tysk riesling med 

god konsentrasjon drikker også godt til skrei i de fleste varianter, 

deriblant den tradisjonelle skreimølja.

Rødt eller hvitt?
Hvilket tilbehør skal du servere til fisken?
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Vi har valgt ut tre viner som vil kle vinterens delikatesse, og disse 

vinene er også bredt tilgjengelig på Vinmonopolet. For de som 

ønsker en rødvin til måltidet så har vi valgt Barbera d’Alba fra 

Tenuta Carretta. En saftig, ungdommelig og syrefrisk rødvin uten 

garvestoffer eller tanniner. Kanskje steke litt sopp og kjøre en 

rødvinssaus til fisken?

Fra Tyskland har vi valgt ut en riesling fra Georg Mosbacher. Drikk 

denne til mølje eller skrei med smaksrikt og litt spicy tilbehør 

som nøttesmør med chili og ingefær. Vi har også tatt med en 

chardonnay fra Burgund og Francois Carillon. Kanskje den 

fremste matchen med dampet, pannestekt eller bakt skrei med 

hollandaise, beurre blanc eller sandefjordsmør. 

Våre favoritter!
Med disse blir måltidet en suksess.
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Tenuta Carretta
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En historisk produsent i Piemonte

Tenuta Carretta holder til i Piobesi d’Alba i Roero i Piemonte. Et 

vineri med en stolt fortid og historie helt tilbake til 1467. De har i 

dag rundt 70 hektar vinmark fordelt på områdene Langhe, Roero 

og Monferrato. Rundt 35 av disse ligger som et amfiteater rundt 

vineriet. De viktigste druene de dyrker er arneis, nebbiolo og 

barbera. De har blant annet 2,6 hektar i den legendariske 

Cannubi-vinmarken i Barolo.

Tenuta Carretta lager kun vin av egne druer, og disse høstes 

manuelt  før de får en skånsom pressing og balansert 

maserasjon. Fermentering foregår på temperaturkontrollerte 

ståltanker før videre modning på fat av forskjellige størrelser.



Barbera d’Alba 2019
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Tenuta Carretta

«Ung og saftig med preg av kirsebær, plommer, pepper og 

grønne urter. En lett fyldig og fruktig rødvin med fersk frukt og 

frisk syre.»

Produsent: Tenuta Carretta

Vin: Barbera d’Alba 2019

Område: Italia, Piemonte

Drue: 100% Barbera

Pris: 152,-

Denne vinen vil være perfekt om du ønsker rødvin til skrei. Den 

har lite tanniner og masse frukt. Særlig egnet om fisken bakes 

eller kokes. Nydelig med litt sopp og rødvinssaus.  

https://www.vinmonopolet.no/Producenter/Ten-Carretta/Carretta-Barbera-d%27Alba-2019/p/4196401


Georg Mosbacher
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En av Tysklands fremste produsenter

Mosbacher er en familiedrevet vingård som omfatter 20 hektar 

med vinmark rundt den pittoreske landsbyen Forst i Pfalz. 

Eiendommen drives i dag av tredje generasjon Sabine 

Mosbacher-Düringer og hennes mann Jürgen Düringer.

Grunnlaget for vinenes høye kvalitet ligger i deres bærekraftige 

filosofi og sunne vinmarker med unikt jordsmonn, lav avkastning 

og møysommelig arbeid gjennom hele sesongen. Mosbacher sine 

rieslinger har alltid markant jordsmonnspreg og flott friskhet.

Mosbacher har blant annet parseller i Grosse Lage-vinmarkene 

Pechstein, Ungeheuer, Jesuitengarten, Kirchenstück og 

Kieselberg.



Riesling Trocken 2019
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Weingut Georg Mosbacher

«Duft av grønne epler, sitrus og lett tropisk frukt. Flott balanse 

mellom fruktsødme og syrlighet. Vinen har en konsentrasjon du 

sjeldent finner i denne prisklassen.»

Produsent: Weingut Georg Mosbacher

Vin: Riesling Trocken 2019

Område: Tyskland, Pfalz

Drue: 100% Riesling

Pris: 151,90,-

En vin som utmerker seg til den tradisjonelle skreimølja. Men 

dersom du har smaksrikt og kanskje litt spicy tilbehør så gjør også 

en fruktig og konsentrert riesling seg veldig godt. 

https://www.vinmonopolet.no/Land/Tyskland/Mosbacher-Riesling-Trocken-2019/p/2011901


Francois Carillon
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Fremragende viner fra hjertet av Burgund

Francois Carillon holder til i Puligny-Montrachet i Côte de Beaune 

og eier i dag 16 hektar med vinmark fordelt i Puligny-Montrachet, 

Chassagne-Montrachet og Saint-Aubin. 

Carillon-familien har laget vin i århundrer, men dagens utgave av 

eiendommen ble først etablert i 2010 da Francois og Jacques 

delte farens vinmarker seg i mellom. De hadde da jobbet 

sammen med sin far siden 1988.

Fokuset til Francois er å lage delikate og elegante viner med 

stedstypisitet. Han jobber så naturlig som mulig i vinmarken helt 

uten ugressmidler eller andre hjelpemidler. 



Bourgogne Chardonnay 2018
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Francois Carillon

«Flott konsentrasjon med nydelig balanse. Smak av eple, sitrus 

og moden frukt, med innslag av smør, nøtter, fatkrydder og 

mineraler.»

Produsent: Francois Carillon

Vin: Bourgogne Chardonnay 2018

Område: Frankrike, Burgund

Drue: 100% Chardonnay

Pris: 265,-

Chardonnay fra Burgund med litt fatpreg er det selvsagte valget 

om skreien får følge av en rik smørsaus. Lett pannestekt, 

ovnsbakt eller dampet. NAM!

https://www.vinmonopolet.no/Producenter/Francois-Carillon/Carillon-Bourgogne-Chardonnay-2018/p/457501


Noen oppskrifter til vinen:

• Pannestekt skrei med sopp og rødvinssaus

• Klassisk skreimølje med lever og rogn

• Skrei med hollandaise, gulrøtter og ertepure

https://www.aperitif.no/oppskrifter/oppskrift/stekt-skrei-med-rodvinssaus/62550
https://www.matprat.no/oppskrifter/tradisjon/skrei-lever-og-rogn/
https://meny.no/oppskrifter/Fisk/Torsk/Skrei-med-spekeskinke-hollandaise-gulrotter-og-ertepure-med-mynte/


GODT MÅLTID!


