Musserende Duft av eple,
Dagbladet – papirutgaven, side 41 – 4. juli

[ENDELIG FREDAG]

Sommerens polslipp har et rikt utvalg nyheter fra
alle verdenshjørner. Viner fra litt mindre kjente
områder utmerker seg.

FREDAG 4. JULI 2014

Levin Sauvignon Blanc 2013
Varenr.: 1613806
Pris: 287,90
Poeng: 81
Rotari Riserva Brut 2009
Varenr.: 1262801
Pris: 129,90
Poeng: 79

Duft av eple, sitrus og noe toast. Fin
konsentrasjon i smaken, velbalansert,
men med litt lav syre.

Mercier Brut
Varenr.: 568401
Pris: 239,30
Poeng: 82

Aromaer av epler, sitrus, noe utviklet duft
med innslag av toast. Rik karakter som
sitter godt og lenge. Lite streif av mineraler
i ettersmaken.

Aromatisk på duft med
innslag av stikkelsbær, urter
og sitrus. Frisk og lett sommervin, med fin fruktighet
og syre.

Bouchard Meursault 1 Cru
Perrières 2011 (Parti)
Varenr.: 978201
Pris: 575,20 Poeng: 90

En nydelig vin fra Burgund, som kan
drikkes nå, men vil ha godt av noen år i
kjelleren. Rik, kompleks stil med sitrus,
nøtter, eik og noe smør.

RØDVIN

Pascal Doquet Grand Cru Blanc
de Blancs Extra Brut.
Varenr.: 1614301
Pris: 364,70 Poeng: 86

Duft av sitrus, modne epler, og brøddeig.
Flott konsentrasjon, med utviklet fruktighet
og kremet stil. Fine innslag av kjeks og
toast.

HVITVIN

Gauda Abadìa de San Campio
Albarino 2012
Varenr.: 511901
Pris: 139,90 Poeng: 83

Duft av sitrus, grønne epler, pære med
svakt tropiske og florale toner. Frisk og
delikat sommervin, med innslag av sitrus,
noe urter og mineraler.

Assyrtiko by Gaia wild ferment
2013
Varenr.: 9869201
Pris: 170 Poeng: 87

En rik og kompleks hvitvin fra Hellas. Duft
av sitrus, sjø, mineraler og svakt flintaktig.
Nydelig konsentrasjon med god fylde og
flott syre. Frisk vin med en mineralsk
avslutning.

Friedrich-Wilhelm-Gymnasium
Saar Riesling Trocken 2013
Varenr.: 1614201
Pris: 129,90 Poeng: 80

Lett og frisk Riesling Trocken fra Saar I
Tyskland. Duft av pære, eple og sitrus. Fint
mineralsk preg, velbalansert fruktig stil
med god syre.
vår anmelder.

Rosé-nyhetene denne gangen var lite
spennende, og ingen av produktene er trukket frem.
ITALIA SKILLER SEG igjen ut på rødvin,
med flere spennende viner fra litt mindre
kjente områder i Piemonte. Disse er verdt å
få med seg, som fint kan akkompagnerer flere grillretter av både okse og lam i sommer.
Ut mot høsten og råvarene som kommer da,
vil disse vinene virkelig gjøre seg gjeldende.
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MUSSERENDE

Villa Bianzone Rosso Valtellina
2012
Varenr.: 1589201
Pris: 119,90 Poeng: 82

Dyp rød med duft av mørke røde bær,
nype, og noe urter. Flott saftig rødvin med
flotte litt syrlige bær aromaer, fin konsentrasjon med noe utviklet smak.

Boffa Barbaresco 2010
Varenr.: 158801
Pris: 239
Poeng: 85

Duft av utviklet frukt, røde bær, noe stall
og urter. Flott moden frukt, noe fatpreget
men sitter godt og lenge. Tåler noen år i
kjelleren.

Rainoldi Sfursat di Valtellina
2010
Varenr.: 883001
Pris: 249 Poeng: 86

Flott duft av røde bær og tørket frukt.
Saftig rødvin med flott konsentrasjon,
fyldig og rik stil. Lett floral med urtete
under toner. God syre struktur og sitter
lenge.

ØL

Haandbryggeriet Humlekanon
IPA
Varenr.: 1610302
Pris: 69,10 (0,5 l) Poeng: 86

Fruktig duft med sitrus toner, humle, karamell og malt. Flott IPA med god konsertrasjon i smaken, innslag av urter, korn, sitrus
og fin avstemt bitterhet i ettersmaken.

Foto: Ole C.H. Thomassen
Tariquet Gros Manseng
Chardonnay
Varenr.: 1602506
Pris: 379,90 (BIB) Poeng: 80

Blant de andre er det flere middelmådig og
mindre interessante viner.
ØLINTERESSEN OG KONSUMET i Norge
har vært økende i flere år, og det vises med
hele 21 nye lanseringer.
Det som er svært gledelig er at svært mange norske produsenter holder internasjonalt
nivå på sine produkter. Det brygges og lages
stadig flere spennende typer øl her til lands,
og to nye norske er tatt med denne gangen.

Dufter av sitrus og eple.
Middels fyldig med godt
balansert syre. Dette er en
velkjent produsent for de
fleste nordmenn, men denne utgaven er hakket mer
spennende enn den vanlige
utgaven av Tariquet.
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Kinn Kveldsbris
Varenr.: 1610001
Pris: 89,90
Poeng: 84

Lyst og friskt øl i belgisk stil. Dufter av lett
avsitrus, fine humle aromaer. Godt balansert øl med fine avstemte smaker av korn,
sitrus og lys malt.

