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Hvit vår i 
Med våren i full anmarsj starter hvitvinssesongen for alvor. Ingenting
smaker bedre enn friske og tørre hvitviner til vårens grønne
matretter.
Hvitviner fra New Zealand
passer godt sammen med
grønne salater. Aller best er
vinene som fremstiltes av
Sauvignon Blanc-druen, da
disse er grønne og aromatiske
i stilen. Ofte finner vi dufter
av brennesle og stikkelsbær i
disse vinene. Sauvignon
Blanc-druen dyrkes i store
deler av verden. 

Hvitvinen fra Sancerre i
Loire-dalen i Frankrike pro-
duseres alltid av denne druen,

og oppleves

ofte som litt mer mineralsk i
stilen sammenlignet med de
«grønne» vinene fra New
Zealand.

Det finnes selvfølgelig en
rekke vinalternativer til våre-
nes grønne delikatesser. Ries-
ling-druen passer også svært
godt til grønne salater og er
spesielt godt til hvit asparges.
Om du disker opp med lette
fisk og skalldyrsretter kan
Albariño-druen som vi finner
nordvest i Spania være et
glimrende valg.

Generelt kan vi si at tørre,
frisk hvitviner er svært gode
valg til grønne salater. Hvilke
ingredienser du velger, har
selvfølgelig innvirkning på
hvilke viner som passer best.
Ønsker du rødvin til salaten,

kan det være lurt å velge
en lett vin med lite
tanniner. 
Bitterheten i sala-
ten forsterker bit-
terheten i rødvinen,
derfor er kraftige
rødviner ikke å
anbefale.

Edvard Skramstad har bakgrunn som servitør, vinkelner 

og restaurantsjef. Har tidligere vært restaurantsjef på Grand Hotel 

og vinekspert på TV Norge. Jobber til daglig som restaurantsjef på 

Statholdergaarden og Statholderens Mat & vinkjeller. Terningkastet 

reflekterer vinens kvalitet ut ifra sitt prissegment. Antall poeng gis på 

grunnlag av vinens kvalitet sett bort ifra pris. Toppscore er 100 poeng. 

Vinmonopolet har et basisutvalg delt inn i kategorier fra 

2-7 hvor 7 har det største utvalget. 

MARLBOROUGH
Den største og viktigste vinregionen i New
Zealand er Marlborough. Regionen befinner
seg helt nord på den sørligste øya. Et kjølig
klima skaper perfekte forhold for hvitvins-

UKENS UTVALGTE

Tariquet Sauvignon
Blanc 2011
1549301
Basisutvalget: Kategori
6–7
Pris: 107 kroner
Poeng: 79
Region: Côtes 
de Gascogne
Land: Frankrike
I Sydvest-Frankrike frem-
stilles det en rekke rime-
lige viner som gir god
valuta for pengene. Dette
er en slank og syrlig Sau-
vignon Blanc-vin som
absolutt er verd et be-
kjentskap. Dufter av me-
lon, lime og stikkelsbær.
Oppleves frisk og ukom-
plisert. Tørr. Anvendelig
vin, prøv sammen med
Cesar-salat.

Te Hua Valley Sauvig-
non Blanc 2011
5222701
Basisutvalget: Kategori
5–7
Pris: 110 kroner
Poeng: 80
Region: Marlborough
Land: New Zealand
Dette er en flott introduk-
sjonsvin til Marlborough-
regionen i New Zealand.
Grønn og frisk hvitvin
med dufter av brennesle,
stikkelsbær, asparges og
lime. Syrlig munnfølelse
med hint av sødme av-
slutningsvis. Tørr. An-
vendelig vin, utmerket til
en grønn salat, gjerne med
grønn asparges.

Jolivet Sancerre
2010
4511801
Bestillingsutvalget
Pris: 170 kroner
Poeng: 83
Region: Loire
Land: Frankrike
Rundt den lille byen
Sancerre i Loire pro-
duseres noe av verdens
beste Sauvignon Blanc-
viner. Produsenten
Pascal 
Jolivet har fremstilt
dette skoleeksemplet av
en Sancerre-vin. Dufter
av stikkelsbær, lime og 
mineraler. Tiltalende og
frisk i stilen. Tørr. En
grønn Chevre-salat er
den perfekte partner til 
Sancerre-viner.

BLIR TIL HVITE DRÅPER:
Med våren kommer hvitvinen, som passer
til de grønne vårrettene. Her høstes
Muscat-druer i det sørlige Frankrike. 
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produksjon. Spesielt er hvitvinene frem-
stilt av Sauvignon Blanc druen i verdens-
klasse. Ettersom dette er svært aromati-
ske viner, nytes de best i unge år.

glasset
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UKENS EKSKLUSIVE
Terra Montosa
Riesling 2009
1524201
Bestillingsutvalget
Pris: 245 kroner
Poeng: 86
Region: Rheingau
Land: Tyskland
Produsenten Georg
Breuer holder til i
Rheingau og frem-
stiller flere av Tysk-
land aller beste
Riesling viner. Dette
er hans annen vin
som alltid holder et
høyt nivå. Dufter av
lime, ananas og
mineraler. Rik og
mineralsk Riesling.
Syrlig avslutning
som sitter lenge.
Tørr. Anvendelig vin,
denne hvitvinen kan
også passe til lette
kjøttretter. Prøv til
kalvefilet og grønn
asparges. 2009 er en
fremragende årgang
i Rheingau som kan
lagres lenge. Nå -
2030.

EDVARDS VINTIPS
Et jungeltriks fra restaurant-

bransjen for å avkjøle hvitvin er å
fylle isbiter og vann i en bøtte
sammen med en god porsjon salt.

Cloudy Bay Sauvignon 
Blanc 2011
3089001
Basisutvalget: Kategori
5–7
Pris: 225 kroner
Poeng: 84
Region: Marlborough
Land: New Zealand
Cloudy Bay har alltid vært
et flaggskip for New Zea-
lands unge vinindustri. Førs-
te årgang ble produsert i
1985. Siden den gang har
hvitvinen gått sin seiersgang
verden over. Denne årgan-
gen skuffer ikke. Aromatisk
som den pleier, lukter av
brennesle, stikkelsbær, lime
og nesle. Noe fet munn-
følelse. Tørr avslutning som
sitter. Flott vin til grønne
fisk og skalldyrsretter.

Prüm Graacher Him-
melreich Riesling
Spätlese 2009
376901
Basisutvalget: Kategori
6–7
Pris: 143 kroner
Poeng: 81
Region: Mosel
Land: Tyskland
Fra skiferholdige vinmarker
i Mosel fremstilles elegante
Riesling-viner. Denne duf-
ter av blomster, gule epler
og sitron. Oppleves som
lett og forfriskende samti-
dig som smaken sitter
svært lenge i munnen.
Halvtørr. Nå - 2020. Prøv
sammen med hvit asparges.

Pazo de Señorans
Albariño 2011
4534801
Basisutvalget:
Kategori 6–7. 
Pris: 176 kroner
Poeng: 83
Region: Rias Baixas
Land: Spania
Dette er et godt
eksempel en frisk og
mineralsk Albariño
vin fra Galicia nord-
vest i Spania. Dufter
av fersken, grape-
frukt og sjø. Tilta-
lende mineralsk
undertone, frisk
avslutning som
sitter. Tørr. Ut-
merket vin til fisk og
skalldyr. Perfekt til
Lises laks.

Er vinen god, blir man 
tørstere jo lenger man holder på.

,,
Arne Garborg

Dette fører til en kjemisk prosess
som gjør at temperaturen synker
raskere. Om ikke altfor lenge vil
vinen være avkjølt!


