Nyheter og årgangsendringer
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Champagne Beurton & Fils 424 Brut
Musserende / Vallée de la Marne / Champagne

Produsent: Champagne Beurton & Fils
Årgang: NV
Land: Vallée de la Marne
Distrikt: Champagne
Drue: 40% Pinot Noir, 40% Pinot
Meunier, 20% Chardonnay

Veil. pris horeca: 244 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 299,EDP nr. : 5361381
SAP nr. : 9069500
Vinmonopol nr. : 11519601

Innhold:
Syre:4,8 g/l
Sukker:9 g/l
Alkohol:12%

Om produsenten
Champagne-huset Beurton & Fils ﬁkk sitt navn etter ekteskapet mellom Gérard Beurton og
Marinette Vincent. Begge fra familier med mange generasjoner vinmakere bak dem.
Deres ekteskap gjorde ikke bare at de ﬁkk samlet sine vinstokker, men også sin kunnskap og
erfaring. Deres vinmarker ligger nære Epernay, den historiske fødebyen til Champagne.
De kultiverer i dag 11 hektar vinmark, og de ﬂeste vinstokkene er over 30 år gamle. De er plantet i
kalkholdig leire med sørlig eksponering i Marne-dalen og får sine karakteristikker fra landsbyene
Cuchery og Baslieux sous Châtillon.
Alle vinmarker dyrkes under strengt oppsyn og fokuset på bærekraftig landbruk er stort.
90% av deres vinmarker er sertiﬁsert HVE (Haute Valeur Environnemental) HVE er en
arbeidsmetode som i hovedsak skal bevare jorda og vinmarkene på best mulig måte, det jobbes
etter bærekraftige prinsipper i vinmarkene og det brukes mange av de samme teknikkene som
brukes av økologiske produsenter. Sertiﬁseringen innebærer en forpliktelse på ﬂere viktige
områder som bevaring av biologisk mangfold, reduksjon i bruk av ugressmiddel, til fordel for
biologiske metoder gjennom implementering av miljøvennlig praksis, særlig når det gjelder
vannforvaltning og håndtering av avløp fra vinmarken og vingården.

Mer om vinen
Dette er en blend på 40% pinot noir, 40% pinot meunier og 20% chardonnay, hvorav 28% av vinen
er eldre årganger. Druematerialet kommer fra sørlig eksponert vinmarker i Marne-dalen. Vinen er
fermentert på ståltank og får en dosage på 9 gram per liter.

Smaksbeskrivelse
En kompleks duft av honning, epler, ristede mandler og bievoks. Elegant munnfølelse, med gode
smaker av tørket frukt, kandisert lime og mandler. En ﬂott og velstrukturert champagne med
masse drikkeglede.

Passer til
Aperitif, Dessert, Drink

BÆREKRAFTIG

Mas Codina Cava Brut
Musserende / Cava / Penedès

Produsent: Mas Codina
Årgang: 2018
Land: Cava
Distrikt: Penedès
Drue: Macabeo 37%, Xarel-lo 30%,
Pinot Noir 18%, Chardonnay 15%

Veil. pris horeca: 124,92 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 149.9,EDP nr. : 2826105
SAP nr. : 9054930
Vinmonopol nr. : 2895501

Innhold:
Syre:5,9 g/l
Sukker:9 g/l
Alkohol:12%

Om produsenten
Mas Codina er en økologisk produsent som holder til i Penedès i Spania. De har ca. 40
hektar vinmark og de ﬂeste vinstokkene er mellom 25 og 50 år gamle og ligger på
250-300 meter over havet. De gror i kalkholdig og sandholdig leire som bidrar til å gjøre
vinene mineralske og livlige. Alle druene høstes for hånd.

Viniﬁkasjon
Vinmarkene ligger i Alt Penedès-området 250-300 meter over havet. De to fjellkjedene
og det spesielle mikroklimaet utgjør utmerkete forhold for vindyrking. 25-50 år gamle
vinstokker, alle druene er fra egne vinmarker. En årgangscava laget på macabeo, xarello, pinot noir og chardonnay fra 2018. Tradisjonell viniﬁkasjon med annengangsgjæring
på ﬂaske og 2 år på bunnfall. Tiltalende og balansert med dosage på 9 gram per liter.

Smaksbeskrivelse
Fruktig og energisk cava med sitrus og modne epler på duft. Cava har i alminnelighet
rundere syrestruktur enn champagne, vintypen virker bløtere og noe mindre syrlig. God
fylde med fruktig smak av epler, balansert syre og lang lengde.

Passer til
Aperitif, Drink, Skalldyr

ØKO

Barbadillo Sabalo Organic Palomino
Hvitvin / Andalusia / Andalucia

Produsent: Bodegas Barbadillo
Årgang: 2020
Land: Andalusia
Distrikt: Andalucia
Drue: 100% palomino

Veil. pris horeca: 148,2 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 179,EDP nr. : 5752654
SAP nr. : 9068580
Vinmonopol nr. : 12696401

Innhold:
Sukker:2 gram per liter
Alkohol:13%

Om produsenten
Barbadillos historie går tilbake til 1821; året hvor ﬂere bønder gikk sammen for å produsere
Manzanilla-vin, og siden den gang har de ikke gjort annet enn å utvikle seg mens de fortsetter å
produsere bemerkelsesverdige viner. Bodegas Barbadillo er et kooperativ med ﬂere bønder, hvor
alle jobber økologisk. Lidenskap for sitt område er det som driver bøndene frem, hardt arbeid er
felles for dem alle. De nydelige hvite albariza-jordene der druene dyrkes, er starten til hver
ﬂaske av deres unike viner. De produserer blandt annet Manzanillas, Sherries, Brandies, Vinos
de la Tierra de Cádiz . Det er mange perler å ﬁnne hos Barbadillos vinprodusenter. Med sine
egne vinmarker som strekker seg over 500 hektar, 16 aldrende vingårder i Sanlúcar de
Barrameda og et rødt og hvitt vinproduksjonsanlegg, er Barbadillo en av de største vingårdene i
Marco de Jerez vingårdsområde.

Mer om vinen
‘Sabalo’ er laget av 100% økologiske Palomino-druer, produsert av vinmakeren Montse Molina.
Terroir-innﬂytelsen her er betydelig ettersom alle druene dyrkes på den berømte kalkrike
‘Albariza’ jordsmonnet i regionen. Vinens store ﬁnesse og delikate smaker er en reﬂeksjon av
både jordsmonnet og vingårdenes nærhet til havet og elven Guadalquivir. Druene kommer
utelukkende fra to sertiﬁserte økologiske produsenter og de var faktisk de første i regionen som
konverterte til økologisk vin produksjon. Den første er nær Sanlucar med 35 år gamle vinstokker
og har vært sertiﬁsert økologisk siden 2003. Den andre vingården ligger på toppen av en høyde
med utsikt over Guadalquivir-våtmarkene mot Sanlucar og Trebujena. Vingården er 25 år
gammel og har vært sertiﬁsert økologisk siden 2008.

Viniﬁkasjon
Håndplukkede druer, druene fra begge vinmarkene er av ca 30 år gamle vinstokker, kalkaktig
jordsmonn med mye kritt. Presset som hele drueklaser. Vinen har kun vært på ståltanker.

Smaksbeskrivelse
Delikat duft av mineraler, urter, ren sitrusfrukt og modne epler. Behagelig i munn med smak av
sitrus og mineralsk avslutning.

Passer til
Nytes alene, Pasta, Pizza, Fisk, Grønnsaker, Ost, Skalldyr

Tlf:+47 23 20 32 00
info@ﬂaatenvin.no
www.ﬂaatenvin.no

ØKO

Bründlmayer Riesling Zöbinger Heligenstein Erste Lage
Hvitvin / Kamptal / Kamptal

Produsent: Bründlmayer, Weingut
Årgang: 2020
Land: Kamptal
Distrikt: Kamptal
Drue: 100% Riesling

Veil. pris horeca: 244,91 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 329.90,EDP nr. : 4784294
SAP nr. : 9054999
Vinmonopol nr. : 7433301

Innhold:
Syre:7,8 gram per liter
Sukker:3 gram per liter
Alkohol:12,5 %

Om produsenten
Willi Bründlmayer tok over familiebedriften fra sin far i 1980, fem år før den store vinskandalen som sendte
Østerrike tilbake til steinalderen vinmessig. Dette resulterte i at mange produsenter la gjæringskarene og
eikefatene på hyllen, men Willi Bründlmayer nektet å gi opp, og mente at det kun var én vei å gå: satsing på
kvalitet i alle ledd av produksjonen. Bründlmayer ble dermed kanskje den viktigste produsenten i Østerrikes
kvalitetsrevolusjon på 1980- og 1990-tallet.
Bründlmayer holder til i Langenlois 70 km nordvest for Wien. Langs Donau er klimaet kontinentalt med lange,
varme dager der solen varmer opp de steinholdige vinmarkene, mens det om natten kommer nedkjølende
luftstrømmer fra fjellene og skogene som omkranser dalen. Bründlmayer eier blant annet den største andelen
av Zöbinger Heiligenstein, som er ansett som den beste vinmarken for dyrking av riesling i området.
Bründlmayers vinmarker blir i dag drevet etter økologiske prinsipper, og balanse i vinmarkene er det bærende
prinsippet for vitikulturen. Alt arbeid i vinmarkene har som målsetting å optimalisere kvaliteten på druene og
dermed gjøre det mulig å lage stadig bedre viner. Traktor brukes ikke, og all innhøsting foregår manuelt.
Bründlmayer er særlig opptatt av oppbindingen av stokkene, og benytter seg av en V-formet
oppbindingsmetode i de beste parsellene for å optimalisere solbestrålingen. Etter innhøstingen fraktes druene
til viniﬁkasjonsanlegget, der de presses forsiktig i en pneumatisk presse. Mosten gjæres på forholdsvis lave
temperaturer, for det meste i ståltanker, mens toppvinene gjæres på eikefat. Bründlmayer har dype kjellere
med perfekt temperatur og luftfuktighet.
Fra 2019 er Bründlmayer blitt sertiﬁsert økologisk.

Mer om vinen
Brundlmayer eier 12 ha midt i senter av Zöbinger Heiligenstein. 10,5 ha er plantet med Riesling. 20% med
Lyra trellis oppbindningssystem (V-formet – for optimalisere solbestrålingen) og resten tradisjonell Guyot der
druene henger 50-60 cm over marken. Gjennomsnitt 3500-400 liters/ha for DAC Kamptal.

Viniﬁkasjon
Interessant jordsmonn, urgammel jord, rundt 27 millioner gammel ørkensandstein, sedimentene inneholder
vulkansk jord og karboniserte rester av urvegetasjon. Det unike er posisjonen sørvest til sørøst, om dagen er
det varm vind mens om natten kommer det svale vindkast fra nord gjennom Kamp Valley som gir det ﬂotte
aromatiske uttrykket i vinenene. 230-345 moh.Innhøsting: 7. – 10. Oktober 2020. Gjæring foregår i rustfrie
ståltanker ved 15 til 20 ° C. Lagring på bunnfallet på ståltanker til sommeren og tappes på ﬂaske i juli.

Smaksbeskrivelse
Floral og fruktig aroma med delikat mineralitet. Duft av urter, fersken, sitrus og mandarin. En ﬂott og
velbalansert Riesling med god konsentrasjon og syre. En elegant mineralsk og tørr ﬁnish.

Passer til
Aperitif, Fisk, Grønnsaker, Lyst kjøtt, Ost, Skalldyr, Svin

ØKO

Macon Charnay
Hvitvin / Burgund / Burgund

Produsent: Domaine Gaillard
Årgang: 2020
Land: Burgund, Frankrike
Distrikt: Burgund
Drue: 100 % Chardonnay

Veil. pris horeca: 164,20 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 214.90,SAP nr. : 9072532
Vinmonopol nr. : 13924001

Innhold:
Syre:3,4 gram per liter
Sukker:0,2 gram per liter
Alkohol:13 %

Om produsenten
Domaine Gaillard holder til i Macon og byen Vergisson, de startet med en liten parsell i
Pouilly-Fuissé og har etterhvert vokst seg til å eie 11 hektar med vinmark spredt i
regionen. Familien jobber strikt i takt med naturen og produserer vin på den
tradisjonelle måten med ca 1/3 ny fat men det avhenger av årgangen. Alt arbeid er
manuelt og minimalt med kjemiske midler i vinmarkene. Gården drives idag av far og
sønn Gaillard (Romain og Roger)

Viniﬁkasjon
Fra hovedsak lime-stone parseller men også fra leire, vinen er hentet fra veleksponerte
parseller i Macon og byen Charnay-Les-Macon. Kjelleren er tradisjonell men i de siste
årene har de investert i utstyr som gjør at de lager viner med en litt mer moderne
tilnærming så som temperaturkontrollert gjæring på ståltank. Her er 80 % av vinen
laget på ståltank men blendet med vin fra brukte fat for å tilføre litt mere kompleksitet.

Smaksbeskrivelse
Duft av solmoden sitrus og gul frukt. God balanse og friskhet, sitrus, mineralsk med god
lengde.

Passer til
Fisk, Grønnsaker, Lyst kjøtt, Ost, Skalldyr

Saint Véran La Côte
Hvitvin / Burgund / Burgund

Produsent: Domaine Gaillard
Årgang: 2019
Land: Burgund, Frankrike
Distrikt: Burgund
Drue: 100 % Chardonnay

Veil. pris horeca: 180,20 eks. mva.
SAP nr. : 9072522
Vinmonopol nr. : 13923901

Innhold:
Syre:3,7 gram per liter
Sukker:1,6 gram per liter
Alkohol:13,5 %

Om produsenten
Domaine Gaillard holder til i Macon og byen Vergisson, de startet med en liten parsell i
Pouilly-Fuissé og har etterhvert vokst seg til å eie 11 hektar med vinmark spredt i
regionen. Familien jobber strikt i takt med naturen og produserer vin på den
tradisjonelle måten med ca 1/3 ny fat men det avhenger av årgangen. Alt arbeid er
manuelt og minimalt med kjemiske midler i vinmarkene. Gården drives idag av far og
sønn Gaillard (Romain og Roger)

Viniﬁkasjon
Godt eksponert vinmark i god helling mot sør, sør-vest, som gir en mineralsk vin med
god modning og mye karakter. Manuelt innhøstede druer, temperaturkontrollert gjæring
og videre lagring på 1/3 nye fat og resterende gamle fat ( 600 liter ) Batonage kun når
årgangen tilsier det og minimalt med interaksjon under viniﬁkasjon.

Smaksbeskrivelse
Duft av av pære, ingefærbrød og akasiehonning. Balansert, god konsentrasjon med
mineralsk avslutning.

Passer til
Pasta, Fisk, Grønnsaker, Lyst kjøtt, Ost, Skalldyr

Le Petit Chemin Rouge
Rødvin / Loire / Loire

Produsent: Domaine Dozon, Eric
Santier
Årgang: 2020
Land: Loire, Frankrike
Distrikt: Loire
Drue: 100 % Cabernet Franc

Veil. pris horeca: 148,92 eks. mva.
EDP nr. : 5893946
SAP nr. : 9071832
Vinmonopol nr. : 13924801

Innhold:
Syre:3,7 gram per liter
Sukker:1,3 gram per liter
Alkohol:13 %

Om produsenten
Petit Chemin av Eric Santier fra Domaine du Saut au Loup (Domaine Dozon), er en av de mest
lovende neo-vigneronene i Chinon.
Domaine Dozon ligger sør for Chinon, på venstre bredd av Vienne. Opprinnelig en tradisjonell
husdyr- og produksjonsgård, vendte de seg til vindyrking med anskaﬀelse av 5 hektar innenfor
den anerkjente Clos de Saut au Loup på begynnelsen av 1900-tallet. Eric Santier, en innfødt
Chinon, kjøpte Domaine i 2013 fra Laure Dozon, med hjelp fra den anerkjente Baudry-familien,
som han hadde jobbet for. Noen av de eldre, mindre ettertraktede fatene ble kastet, erstattet
med glassﬁbertanker, og Santier forsøker nå å lage mer rene og friske uttrykk av vin fra
landsbyen sin. Dette er ren, oppmerksom og tradisjonell vinproduksjon på sitt beste.

Viniﬁkasjon
En lett og fruktig Chinon, men med en kjøttfull og styrkende side på grunn av leirene på denne
siden av Vienne. Vanligvis, i Chinon, lages denne typen nytelsesvin på den andre siden på sand
og grus som bringer Cabernet Franc til modenhet veldig raskt. Eric Santier er en av de mest
lovende neo-vigneronene i Chinon. Utvalg av vinstokker på «Perruches» (siltig jord på ﬂintleire), i
en skråning av Ligré, et anerkjent terroir på venstre bredd av AOC Chinon. Alder på vinstokker:
40 år. Manuell høsting. Viniﬁsering i sementkar med en kaldmaserasjon før spontangjæring på
ca. ti dager. Skånsom ekstraksjon kun ved daglig overpumping av kort varighet. Malolaktisk
gjæring også i sementkar.
Denne vinen er en del av Vignerons Indépendants / Le Figaro 2020-utvalget, med en poengsum
på 14,5 / 20.

Smaksbeskrivelse
Duft av rød frukt, solbær og krydder. Ungdommelig, frisk frukt med myke tanniner og lang
ettersmak.

Passer til
Pasta, Lyst kjøtt, Svin

BIO

Shelter Winery Spätburgunder
Rødvin / Baden / Baden

Produsent: Shelter Winery
Årgang: 2019
Land: Baden
Distrikt: Baden
Område: Malterdingen
Drue: 100% Spätburgunder

Veil. pris horeca: 182,6 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 225,EDP nr. : 5306642
SAP nr. : 9061178
Vinmonopol nr. : 11590401

Innhold:
Syre:4,2 gram per liter
Sukker:<3
Alkohol:13%

Om produsenten
Shelter winery drives og eies av vinproduksjonsparet Hans-Bert Espe og Silke Wolf. Vinprodusenten har fått
navnet sitt etter en bunker bygget av det kanadiske ﬂyvåpenet som en gang ble brukt som våpendepot og
hvor de gjorde sin første årgang i 2003.
Hans-Bert’s og Silkes vinmarker er i landsbyene Kenzingen og Malterdingen i vinregionen Baden. De har 5
hektar med vinstokker som er plantet med Pinot Noir (95%) og Chardonnay (5%). Paret er veldig aktive og
nøye i sitt arbeid i vinmarkene, og det spares ikke tid eller krefter på å sikre at de 40 år gamle vinstokkene
holdes i god form. Takket være gamle vinstokker og intens grønn høsting har utbyttet en tendens til å holde
seg lave. Druer plukkes for hånd, og vinproduksjonen er ﬂittig, men gjøres med en lett berøring.
I 2010 utvidet Shelter Winery med en ny kjeller som ga dem ekstra plass samt bedre produksjonsanlegg.
Dette gjorde dem også i stand til å gjøre kald maserering før alkoholgjæring. Den nye kjelleren har plass til
140 fat og ni gjæringsvatter av tre.
Parets vinproduksjonsﬁlosoﬁ har blitt formet av deres lidenskap for vin, ønologistudier ved Geisenheim
universitet samt erfaring med å lage vin over hele verden. Deres primære ﬁlosoﬁ er lidenskapen etter å lage
elegante og friske viner..

Mer om vinen

Viniﬁkasjon
Spätburgunder fra gamle vinmarker som har blitt «restaurart» av Hans-Bert, der det har vært behov for nye
vinstokker er det burgundkloner som har blitt plantet. Vinene viser mere dybde og eleganse for hver årgang
som kommer ut og de vinner frem i alle markeder og høster god kritikk i både nasjonal og internasjonal
presse. Vinstokkene er ca 40 år gamle. Håndplukkede druer, kald masserasjon før fermentering.
Hans-Bert’s og Silkes vinmarker er i landsbyene Kenzingen og Malterdingen i vinregionen Baden. De har 5
hektar med vinstokker som er plantet med Pinot Noir (95%) og Chardonnay (5%). Paret er veldig aktive og
nøye i sitt arbeid i vinmarkene, og det spares ikke tid eller krefter på å sikre at de 40 år gamle vinstokkene
holdes i god form. Takket være gamle vinstokker og intens grønn høsting har utbyttet en tendens til å holde
seg lave. Druer plukkes for hånd, og vinproduksjonen er ﬂittig, men gjøres med en lett berøring.

Smaksbeskrivelse
Dyp rubinrød farge. Elegante aromaer av villbær som boysenbær, bringebær og jordbær. Hint av røyk, vanilje
og nellik. Krydret stil, rik og saftig med moden frukt. Lang elegant og balansert ettersmak.

Passer til
Lam, Lyst kjøtt, Svin

ØKO

Bründlmayer Pinot Noir
Rødvin / Kamptal / Kamptal

Produsent: Bründlmayer, Weingut
Årgang: 2017
Land: Kamptal, Østerrike
Distrikt: Kamptal
Drue: 100 % Pinot Noir

Veil. pris horeca: 228,20 eks. mva.
SAP nr. : 9072665
Vinmonopol nr. : 13924101

Innhold:
Syre:5,4 gram per liter
Sukker:1,3 gram per liter
Alkohol:12,5 %

Om produsenten
Willi Bründlmayer tok over familiebedriften fra sin far i 1980, fem år før den store vinskandalen som
sendte Østerrike tilbake til steinalderen vinmessig. Dette resulterte i at mange produsenter la
gjæringskarene og eikefatene på hyllen, men Willi Bründlmayer nektet å gi opp, og mente at det kun
var én vei å gå: satsing på kvalitet i alle ledd av produksjonen. Bründlmayer ble dermed kanskje den
viktigste produsenten i Østerrikes kvalitetsrevolusjon på 1980- og 1990-tallet.
Bründlmayer holder til i Langenlois 70 km nordvest for Wien. Langs Donau er klimaet kontinentalt med
lange, varme dager der solen varmer opp de steinholdige vinmarkene, mens det om natten kommer
nedkjølende luftstrømmer fra fjellene og skogene som omkranser dalen. Bründlmayer eier blant annet
den største andelen av Zöbinger Heiligenstein, som er ansett som den beste vinmarken for dyrking av
riesling i området.
Bründlmayers vinmarker blir i dag drevet etter økologiske prinsipper, og balanse i vinmarkene er det
bærende prinsippet for vitikulturen. Alt arbeid i vinmarkene har som målsetting å optimalisere
kvaliteten på druene og dermed gjøre det mulig å lage stadig bedre viner. Traktor brukes ikke, og all
innhøsting foregår manuelt. Bründlmayer er særlig opptatt av oppbindingen av stokkene, og benytter
seg av en V-formet oppbindingsmetode i de beste parsellene for å optimalisere solbestrålingen. Etter
innhøstingen fraktes druene til viniﬁkasjonsanlegget, der de presses forsiktig i en pneumatisk presse.
Mosten gjæres på forholdsvis lave temperaturer, for det meste i ståltanker, mens toppvinene gjæres
på eikefat. Bründlmayer har dype kjellere med perfekt temperatur og luftfuktighet.
Fra 2019 er Bründlmayer blitt sertiﬁsert økologisk.

Viniﬁkasjon
Pinot Noir fra de beste modne druene fra toppvinmarkene Dechant og Käferberg. Dechant består av
godt skjermet, kalkholdig terrasser med sør-østlig eksponering. På de høyere terrassene er det leire
med eldgamle stein- og grusavsetninger. Vanligvis oppnår druer god modenhet, men strengt utvalg er
nødvendig spesielt i årganger med vått vær, for å få førsteklasses frukt. Käferberg ligger i den øvre
enden av en høy sørøstlig skråning til nordvest for Langenlois. Bevart kalkholdige, leirholdige marine
avsetninger er funnet der over sand eller til og med grus på en krystallinsk berggrunn av gneis,
micaschist eller amﬁbolitter.
Innhøstning 11. – 23. September 2017. Tradisjonell viniﬁsering inkluderer en og en halv ukes
maserasjon etterfulgt av modning på 2 til 3 år gamle 300 liter østerrikske eikefat.

Smaksbeskrivelse
Ren, klar, duft av moden rød frukt og kirsebær. Ren frukt, saftig med god tanninstruktur, lang
ettersmak.

Passer til
Kalv, Grønnsaker, Lyst kjøtt, Svin

ØKO

Knipser Blauer Spätburgunder
Rødvin / Pfalz / Pfalz

Produsent: Knipser, Weingut
Årgang: 2017
Land: Pfalz
Distrikt: Pfalz
Drue: Spätburgunder 100%

Veil. pris horeca: 184,92 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 234.9,EDP nr. : 5512140
SAP nr. : 9064655
Vinmonopol nr. : 11737801

Innhold:
Syre:5,4 g/l
Sukker:<3 g/l
Alkohol:13,5%

Om produsenten
Knipser holder til i den nordlige delen av regionen Pfalz i Tyskland og ble etablert
allerede i 1876. De besitter 40 hektar vinmark rundt landsbyene Laumersheim,
Grosskarlbach og Dirmstein.
Weingut Knipser var en av de aller første vingårdene i regionen som tappet vin på
ﬂasker for å selge til private og restauranter, noe Hans Knipser begynte med i 1948.
På 1980-tallet overtok Werner Knipser driften av gården. Han kjøpte opp ﬂere
vinmarker, minsket utbyttet og økte kvaliteten på druene betraktelig. Etter at sønnen
Stephan ble medeier i 2009 har de også satset mye på produksjon av rødvin og da
særlig med spätburgunder, og i dag holder både deres hvite og røde viner høy
internasjonal klasse.

Viniﬁkasjon
Knipser sin Blauer Spätburgunder er laget på druer fra en rekke vinmarker rundt
Laumersheim. Druene håndplukkes og selekteres før de viniﬁseres tradisjonel, etterfulgt
av 12 måneders lagring på brukte barriques.

Smaksbeskrivelse
Saftig lett eiket duft med lysere rød frukt. Middels fyldig med god frukt, ﬁn syre, lette
tanniner, litt eik og jordsmonn i ﬁnishen.

Passer til
Lyst kjøtt, Svin

Knipser Kalkmergel Spätburgunder
Rødvin / Pfalz / Pfalz

Produsent: Knipser, Weingut
Årgang: 2017
Land: Pfalz
Distrikt: Pfalz
Drue: Spätburgunder 100%

Veil. pris horeca: 242,52 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 319,EDP nr. : 5512181
SAP nr. : 9064656
Vinmonopol nr. : 11738101

Innhold:
Syre:6,2 g/l
Sukker:<3 g/l
Alkohol:13,5%

Om produsenten
Knipser holder til i den nordlige delen av regionen Pfalz i Tyskland og ble etablert
allerede i 1876. De besitter 40 hektar vinmark rundt landsbyene Laumersheim,
Grosskarlbach og Dirmstein.
Weingut Knipser var en av de aller første vingårdene i regionen som tappet vin på
ﬂasker for å selge til private og restauranter, noe Hans Knipser begynte med i 1948.
På 1980-tallet overtok Werner Knipser driften av gården. Han kjøpte opp ﬂere
vinmarker, minsket utbyttet og økte kvaliteten på druene betraktelig. Etter at sønnen
Stephan ble medeier i 2009 har de også satset mye på produksjon av rødvin og da
særlig med spätburgunder, og i dag holder både deres hvite og røde viner høy
internasjonal klasse.

Viniﬁkasjon
Navnet henspeiler jordsmonnet da kalkmergel er det tyske navnet på
kalkstein. Limestone, grus , leire jordsmonn, nøye utført «green harvest» , ikke noe bruk
av kjemiske plantemidler i vinmarken, manuell innhøstning , 100% avstilket før
pressing. Temperaturkontrollert gjæring og deretter lagring på Barrique i 2 år og nye fat
i ca 18 mnd.

Smaksbeskrivelse
Elegant duft av tre og røde bær. Rik og saftig frukt på smak med lette tanniner og tørr
ﬁnish.

Passer til
Kalv, Lyst kjøtt, Ost, Småvilt

Knipser Kirschgarten Spätburgunder GG
Rødvin / Pfalz / Pfalz

Produsent: Knipser, Weingut
Årgang: 2017
Land: Pfalz
Distrikt: Pfalz
Drue: 100% Spätburgunder

Veil. pris horeca: 372,2 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 489.9,EDP nr. : 5512199
SAP nr. : 9064657
Vinmonopol nr. : 11737701

Innhold:
Syre:6,2 g/l
Sukker:<3 g/l
Alkohol:13,5%

Om produsenten
Knipser holder til i den nordlige delen av regionen Pfalz i Tyskland og ble etablert allerede i 1876. De
besitter 40 hektar vinmark rundt landsbyene Laumersheim, Grosskarlbach og Dirmstein.
Weingut Knipser var en av de aller første vingårdene i regionen som tappet vin på ﬂasker for å selge til
private og restauranter, noe Hans Knipser begynte med i 1948.
På 1980-tallet overtok Werner Knipser driften av gården. Han kjøpte opp ﬂere vinmarker, minsket utbyttet
og økte kvaliteten på druene betraktelig. Etter at sønnen Stephan ble medeier i 2009 har de også satset
mye på produksjon av rødvin og da særlig med spätburgunder, og i dag holder både deres hvite og røde
viner høy internasjonal klasse.

Viniﬁkasjon
Knipser sin toppvin blant de røde kommer fra den Grosse Gewächs-klassiﬁserte vinmarken Kirschgarten,
som direkte oversatt betyr kirsebærhagen. En vinmark som er godt skjermet for vind og regn, og med en
gjennomsnittsalder på vinstokkene på 30 år. En klassisk pinot noir med ﬂott frukt, delikate tanniner og
gode lagringsegenskaper. Håndplukkede druer, tradisjonell viniﬁkasjon og deretter er vinen lagret på
gamle fat i ca 18 måneder før ﬂasking.

Smaksbeskrivelse
Elegant duft av kirsebær, hint av solbær, krydder og kalkmineraler. Saftig og myk på smak, god
konsentrasjon med lang lengde.

Passer til
Kjøtt, Lyst kjøtt, Svin

Habrard Crozes Hermitage Rouge
Rødvin / Crozes-Hermitage / Rhône

Produsent: Habrard, Domaine
Årgang: 2019
Land: Crozes-Hermitage
Distrikt: Rhône
Drue: 100% Syrah

Veil. pris horeca: 205 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 269,EDP nr. : 2885267
SAP nr. : 9054961
Vinmonopol nr. : 744601

Innhold:
Syre:4,5
Sukker:< 3
Alkohol:13,5

Om produsenten
Domaine Habrard ligger i Gervans, en sjarmerende liten landsby i hjertet av Crozes-Hermitage, et område nord i
Côtes du Rhône regionen. Laurent har alltid dyrket kvalitets druer og fulgt økologisk vinproduksjon. Habrard sine
viner er preget av jordsmonnet og det lokale mikro klimaet. Han har fokus på følgende drue typer: Syrah,
Marsanne og Roussanne.
Laurent er utdannet ønolog fra universitetet i Beaune, og han er en sterk forsvarer av økologisk landbruk og
dyrking av druer med minst mulig bruk av maskiner. Han har en sterk lidenskap for vin og økologi. Det er viktig
for han å få frem «terroir» preget i vinene sine for å få frem særpreget fra sine vinmarker og sin vinregion.
I 2008 starter Laurent å følge et program for å sertiﬁsere vinmarkene sine inn i det franske landbruks-biologi
sertiﬁseringsorganet. Etter nøysomt arbeid oppnådde han dette i 2011. Noe som gjør han til en av de best
sertiﬁserte økologiske vingårdene i regionen.

Viniﬁkasjon
Manuelt høstede druer, tradisjonell viniﬁkasjon.

Smaksbeskrivelse
Dyp tett rødﬁolettfarge. Ung duft av lakris, urter, bjørnebær og mørk sjokolade. Fyldig start med smak av moden
rød frukt og ﬂott friskhet. Saftig med deilige toner av urter og krydder. Fast og lang ﬁnish.

Passer til
Kjøtt, Lam, Småvilt, Storvilt

ØKO

Saint-Joseph 350 m
Rødvin / Saint-Joseph / Nord Rhône

Produsent: Domaine les Bruyères
Årgang: 2020
Land: Saint-Joseph
Distrikt: Nord Rhône
Drue: 100% syrah

Veil. pris horeca: 238,6 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 329.90,EDP nr. : 9061826
SAP nr. : 4710075
Vinmonopol nr. : 6932401

Innhold:
Syre:5,8 gr per liter
Sukker:<3
Alkohol:13,5

Om produsenten
David Reynaud er en tilbakeholden og seriøs mann som trives best i vinmarkene og i kjelleren. Han kommer
fra en vinfamilie som kan spores helt tilbake til 1700-tallet. Utviklingen er den samme som den vi ser hos
mange unge og progressive produsenter. Opprinnelig var vindruer bare en av ﬂere vekster som ble dyrket
på gården, før fokuset utelukkende ble rettet mot druedyrking, men hvor druene ble solgt til det lokale
kooperativet. Det var Davids mor Marceline som omstrukturerte og moderniserte driften.
David tok over i 2000, like etter endte studier, og startet straks konverteringen til økologisk og deretter
biodynamisk dyrking. Den samme naturlige ﬁlosoﬁen ble innført i kjelleren, hvor det nå gjøres minst mulig
inngripen og kun brukes naturlig gjær.
I åsene omkring Crozes-Hermitage eier David Reynaud nå 5,5 hektar med vinmark. I tillegg kjøper han
druer fra venner i Beaumont, som også dyrker økologisk. Avkastningen er lav, alt arbeid i vinmarkene
gjøres for hånd og alle druene blir avstilket. Druer og vin transporteres helst ved gravitasjon i kjelleren, slik
at aromaer bevares og grove tanniner ikke ekstraheres.
Viniﬁkasjonen er tradisjonell med gjæring og skallmaserasjon i ﬁre til fem uker på sementtanker, mens
modningen foregår delvis i sement og delvis i brukte barriques. Vinene er ﬂotte, elegante og fruktige med
stor kompleksitet.

Mer om vinen
Foruten angivelsen av høydemetrene i vinnavnet står det Haut plateau de Gneiss på etiketten, en
indikasjon på bergarten i vinmarken, men også på hvordan jordsmonnet så absolutt gjennomgående
deﬁnerer tanken om vin i Europas klassiske vinområder.
David Reynaud kommer fra en lang rekke vindyrkere, og tok over for moren sin i 2000. Han har konvertert
jordbruket sitt til biodynamisk praksis, og fermenterer sine viner med villgjær i betongtanker. Modning skjer
i det samme materialet, men også i gamle større eikefat. Gneiss- og granittholdige vinmarker plantet på
tidlig 80-tall og tidlig 90-tall, spontanfermentert, med skallkontakt i rundt 30 dager og deretter modnet ett
år i for det meste betong og noe 2-3 år gamle 600-liters eikefat.

Viniﬁkasjon
Gneiss- og granittholdige vinmarker plantet på tidlig 80-tall og tidlig 90-tall, spontanfermentert, med
skallkontakt i rundt 30 dager og deretter modnet ett år i for det meste betong og noe 2-3 år gamle 600liters eikefat.

Smaksbeskrivelse
Fersk, skogsbærpreget og tiltalende syrah, med innslag av krekling, einer, animalske toner, knust pepper,
urter og røk på duft. Generøs frukt, men elegant i stilen. Saftig, dyp og ﬂott Saint-Joseph, med lang, fast
avslutning

Passer til
Kjøtt, Lam, Småvilt, Storfe, Storvilt

BIO

Coulet Cornas Brise Cailloux
Rødvin / Cornas / Nord-Rhône

Produsent: Domaine du Coulet
Årgang: 2019
Land: Cornas
Distrikt: Nord-Rhône
Område: Cornas
Drue: 100% Syrah

Veil. pris horeca: 324,2 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 419.9,EDP nr. : 2545051
SAP nr. : 9061829
Vinmonopol nr. : 5635101

Innhold:
Syre:4,8 gr per liter
Sukker:2 gr per liter
Alkohol:13

Om produsenten
Matthieu Barret tilhører den yngre garde i Cornas, og kommer fra en lokal
vinmakerfamilie. Bestefaren til Matthieu var den første i familien som begynte å kjøpe
opp vinmarker. Da Matthieu overtok i 2001 var eiendommen på ti hektar.
Cornas er en kupert appellasjon lengst syd i Nord-Rhône, med granitt og innslag av kalk,
sand og leire som jordsmonn. Vinmarkene til Matthieu ligger spredt, særlig i de midtre
og nordlige delene av appellasjonen. Parsellene har varierende alder, og de eldste er
over 80 år gamle.
Cornas er den sydligste rødvinsappellasjonen i Nord-Rhône, og dessuten den eneste
som kun tillater Syrah. Denne appellasjonen har også vært kjent som den mest rustikke,
og vinene som blir laget der er kjent for å være både maskuline og røﬀe.
Matthieu er en av de første i Cornas som driver biodynamisk, og det skånsomme
kjellerarbeidet lar druene bli til elegante, harmoniske viner med en ﬁnesse man
vanligvis ikke forbinder med Cornas.

Viniﬁkasjon
Jordsmonnet består av svært råtten granitt, iblandet bånd av siltholdig leire. Blanding av
gamle og unge vinstokker. Biodynamisk dyrking og manuell innhøsting. 100%
avstilking. Kun naturlig gjær. 2 ukers maserasjon, skånsom ekstraksjon. Lagring på
brukte fat i 13 måneder og betongegg.

Smaksbeskrivelse
Floral duft med hint av furu og krekling. Sødmefull og delikat frukt på smak med hint av
urter, ferske og lett tørre tanniner.

Passer til
Kjøtt, Storfe, Storvilt

BIO

La Torretta Ghemme Il Motto
Rødvin / Colline Novaresi / Piemonte

Produsent: La Torretta
Årgang: 2012
Land: Colline Novaresi, Piemonte
Distrikt: Piemonte
Drue: 100 % nebbiolo

Veil. pris horeca: 259,80 eks. mva.
Pris Vinmonopolet: 329.90,SAP nr. : 9067652
Vinmonopol nr. : 12568301

Innhold:
Syre:6 gram per liter
Alkohol:14 %

Om produsenten
Familien Ferro var egentlig snekkere og lagde vin som hobby fra egne vinmarker som
ligger over deres verksted i Ghemme. Når de juridiske begrensningene gjorde at man
måtte betale skatt for vinfremstilling bestemte de seg for å kun satse på sin lidenskap,
som var vin og ikke snekring. Lorenzo studerte ønologi og idag hjelper hele familien til.
Lorenzo tror på naturlig vinproduksjon og arbeider nære naturen for å gi sunne druer
som reﬂekterer sitt voksested. De eier ca 5 ha og produserer ca 10 000 ﬂasker i året.

Viniﬁkasjon
Manuell innhøstning I oktober, lagret 18 mnd på store fat «botti» og modnet på ﬂaske.
En 10 år gammel Ghemme som drikker godt nå, men tåler ﬁnt noen år til.

Smaksbeskrivelse
Fyldig rødvin med god mykhet, delikat syre og integrerte tanniner, myk og behagelig
med urtepreg i avslutningen.

Passer til
Kjøtt, Storvilt

Chateau Le Gaﬀelière
Rødvin / Bordeaux /

Årgang: 2018
Land: Bordeaux, Frankrike
Drue: 58% Merlot 42% Cabernet
Franc

Pris Vinmonopolet: 899.90,Vinmonopol nr. : 13923801

Innhold:
Syre:3,2 gram per liter
Sukker:1,4 gram per liter
Alkohol:14,5 %

Viniﬁkasjon
Vanskelig årgang for Bordeaux med mye hagl i mai, Gaﬀeliere greide seg uten større
skader. Varmt og fuktig vær i løpet av sommeren resulterte i en god del green harvest
for å få ut maks av druer som skulle henge til slutten. Sen innhøsting i slutten av juli og
starten av august fulgt av ekstrem varme bød også på utfordringer. Resultatet ble mere
Cabernet Franc enn vanligvis for å balansere vin som har kommet godt ut av en ellers
vanskelig årgang.
Vinmarkene ligger på limestone platå i St Emilion med noen parseller også fra
limestone/ leire i hellingene. Druene kjøles ned i 12 timer før de blir scannet i en optisk
sortering, Viniﬁseres parsell for parsell på temp.kontrollert ståltank med pump-over
under alk. gjæring. 75% av vinen gjennomgår malolaktisk på ståltank og 25% på fat.
Deretter lagring på 50% fat og 50% ståltank 14-18 mnd.

Smaksbeskrivelse
Duft av krydder, mørk dyp frukt og konsentrert bærfrukt. Balansert, mørk frukt, krydder,
kraftfull med god lengde.

Passer til
Lam, Storfe

