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SMAK      MUSCADET

D
et er jo denne herlige tiden 
på året hvor alt er ukom-
plisert og lett. Matvalget. 
Og vinvalget. Og når vi har 

noe så enkelt som reker i posen eller 
på tallerkenen, er det kjekt å vite at 
man ikke trenger å streve så mye for å 
finne dråper som passer til. Det salte 
kombinert med det litt søte kjøttet 
gjør alikevel at vi får litt problemer 
med de tørreste vinstilene. Med ett 
distinkt unntak. Muscadet.

En av kandidatene til beste som-
merkjøp er Muscadetviner laget på 
den såkalte Melon de Bourgogne-dru-
en. Muscadet er altså et annet navn på 
Melon-druen. Originalen er vanligvis 
ikke et navn man vifter så mye med 
overfor polekspeditørene, som lett 

kan tro man har feilhavnet bort fra 
en fruktbutikk. Men bak dette svært 
så misvisende druenavnet – nei, den 
har ikke engang noe med Bourgogne 
å gjøre nå for tiden (hadde det for 
300 år siden) – slumrer det et svært 
så interessant vinemne. Vi er altså 
ytterst i Loire-dalen i Frankrike, med 
en drue som av og til er så forsiktig i 
uttrykket at den nesten ikke kjennes 
i munnen i vinform. 

Så er det at man turbolader denne 
forsiktigheten med å la vinen ligge 
på gjærcellene noen år. Såkalt sur-
lie-lagring. 

Det er alltid et ørlite element av 
lotteri over det, for vinen kan bli 
uren. Men: Denne lagringen på 
gjærcellene gjør at vinen får en mer 

kremete struktur. Og elementer av 
umami, den 5. smaken, som stam-
mer fra aminosyrer som skapes når 
proteiner brytes ned. Slike aminosy-
rer virker smaksforsterkende også.

Hva får vi av smak? Jo, så vidt det 
vi trenger til skalldyr med sjøsmak. 
Vi får mineralitet, friskhet og en nøy-
tral fruktighet. Men det er nødvendig 
å ta ned sødmen, f. eks i rekekjøttet. 
Sitron sammen med majones og aioli 
gjør den jobben. 

En Muscadet med noen år på flas-
keryggen utvikler også andre aroma-
stoffer som gir smaksmessig dybde. 
Ofte vil de være best etter 4–5 år. Og 
mange kan fint lagres i 10–15. 

Bare sjekk prisene. Så vidt over 
hundrelappen. 

Muscadet er gode greier. Spesielt  
til en vrien reke eller to. 

Reker. Sa du reker?

Hvitløksstekte reker  
med vårløk
Rekekjøttet er altså både salt og søtt. Vi trenger da noen 
vinvennlige ingredienser. Hvis du bare vil ha reker na-
turell til Muscadet-vinene og ikke denne varme versjo-
nen, må du inkludere majones og sitron. Denne retten 
kan man fint koble med hvitløksmajones. Og sitron. All-
tid sitron til reker. 

Ingredienser: (4 personer)
500 g store, ustekte scampi med skall
6–8 fedd hvitløk
1 dl olivenolje
fersk vårløk
grovkvernet pepper
1 sitron

Fremgangsmåte:  
Bruk teflonpanne. Kutt hvitløken så smått du kan,  
la frese i pannen i oljen litt. Stek scampiene kort med 
skallet på – tre minutter, cirka. Midtveis – ha i vårløken. 
Kvern grov pepper over til sist. 

GEIR SALVESEN 
er A-magasinets 
vin-ekspert og  
gir deg tips om 
hva slags mat 
som passer  
best til vinen. 53

A-MAGASINET 19. JULI 2013 

68

MUSCADET

8055001 Grand Fief de la Cormeraie Muscadet 
Sèvre et Maine sur lie 2010, Muscadet, Frankri-
ke. Kr 114,90, 82 poeng. Drikkes: Nå – 2018
Litt gyllen på farge, syltet sitron i aromabildet, 
kremete, men også litt brent, sjømineralsk fruk-
tighet, frisk i stilen, men med skikkelig bunn-
drag av krydret steinfrukt og gule epler. Kjem-
pekjøp. Basisutvalg. 

361901 Jubilation le Pallet Muscadet Sèvre  
et Maine 2009, Vignerons du Pallet, Muscadet, 
Frankrike. Kr 149,90, 82 poeng.  
Drikkes: Nå – 2016
Fin, kremete Muscadet med mineral- og sjøaro-
maer, modne, grønne epler og sitrus. Har ligget 
over to år på bunnfallet, og det gir ekstra fylde 
og struktur. Ellers ganske nøytral. Til sjømat,  
reker. Virkelig bra vin. Basisutvalg. 

74601 Les Mesnils Muscadet Sèvre et Maine  
sur Lie 2011, Barré Frères, Loire, Frankrike.  
Kr 114,90, 79 poeng. Drikkes: Nå
Blek strågrønn, nøytral duft og smak, elemen-
ter av stein og kalk, slank og kjølig i stilen med 
svakt grønn, epleaktig aroma. Sitrus også. Na-
ken og ren vin uten et gram fruktsødme. Kan 
også brukes som aperitiff på grunn av friskhe-
ten. Bestillingsutvalg.

4746901 Ch. Coing de St. Fiacre Muscadet Sèvre 
et Maine sur lie 2009, Muscadet, Frankrike.  
Kr 116,90,-, 80 poeng. Drikkes: Nå – 2018
Velkomponert vin med nøytralt smaksbilde, 
innslag av grønne stikkelsbær og epler, sitrus 
og sjømineraler også. Ren og fin – og billig.  
En kledelig liten fylde midt i, men ellers ganske 
slank i konstruksjonen. Bestillingsutvalg.

5065401 Ch. Coing de St. Fiacre Comte de Saint 
Hubert Muscadet Sèvre et Maine sur lie 1999, 
Muscadet, Loire. Kr 174,-,  
84 poeng. Drikkes: Nå
Utrolig at denne vinen er 13–14 år allerede, 
grønnlig på farge, frisk og lang, aromatisk stik-
kelsbærfruktighet med grønntone, bladverk, 
ferske hageurter, svak honningfølelse i midt-
en, ørliten, kledelig kjernebitterhet i finish. Til 
sashimi, østers og krabbe som er strammet med 
sitrus. Bestillingsutvalg.

LES MER PÅ DINMAT.NO

Kvalitetspoengene er basert på en skala fra 50 til 100. Antall glass viser kvalitet i forhold til pris.
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434001 Herbauges Classic Côtes de  
Grandlieu Muscadet Sur Lie 2011/2012,  
Loire, Frankrike. Kr 124,90,  
78 poeng. Drikkes: Nå – 2017
Svakt grønnskjær på fargen, krispe og  
grønne aromaer med bladverk og friske  
urter, grønne epler, sitrus og mineraler.  
Ikke en note av sødme her. Økologisk vin.  
Bestillingsutvalg.

4827301 Grand Cuvée Don Quichotte 2005, 
Chateau de la Gravelle, Loire, Frankrike.  
Kr 135,-, 83 poeng. Drikkes: Nå
Ikke mye penger for denne modne, interes-
sante og komplekse vinen som er på topp 
nå. Utviklet, tørr sitrusfrukt i mandarinret-
ning og gule epler, gyllen på farge, avstemt 
smak, tørr kremete midte. Litt gjærbakst 
også i smaken. God lengde. Bestillingsutvalg. 

ANDRE

9335301 Tariquet Gros Manseng 2010, 
Côtes de Gascogne, Frankrike. Kr 104,90,   
82 poeng. Drikkes: Nå
Strålende og rimelig krabbevin. Sødmefull 
plommearoma med appelsinblomst, sitrus-
toner, med svak, rund sødme, litt grønne ur-
ter også. Til krabbe og sushi og asiatisk mat. 
Basisutvalg.

9818401 Terres de l`Aumonier Sauvignon 
2011, Sophie & Thierry Chardon,  
Loire, Frankrike. Kr 125,-,  
79 poeng. Drikkes: Nå
Biovin laget på Sauvignon Blanc i en litt uty-
pisk og tungt moden stil. Men knastørr, trass 
i fedme og en svak oksidert, kremete stil. Er 
nok en tilvenningsvin, men passer fint til re-
ker. Basisutvalg. 

9140601 Ossian 2010, Vides y Vinos,  
Castilla y Leon, Spania. Kr 257,-,  
86 poeng. Drikkes: Nå – 2018
Har du lyst til å smake en virkelig spennen-
de spansk hvitvin? Antitese til Muscadet-
ene? Prøv denne muskelvinen, med sevje og 
litt friskt, godt fatpreg, krydret og kraftig, 
fennikelaroma. Lang ettersmak. Også til kyl-
ling og hvitt kjøtt. Basisutvalg. 
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