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VIN

Vårvinene er i boks
Mange kartongviner kommer nå i ny årgang. Her er tre gode produsenter, som alle viser fin form!

Boksene fra Goats do Roam og Tariquet er på Vinmonopolets basislister og
dermed tilgjengelige i de fleste utsalg. Principiano er på bestilling, men flere
lokale utsalg skal ha den i hyllene.

De to førstnevnte er i 2014-årgang. Den nye barberavinen fra Ferdinando

Vinmaker Anthony de Jager i Fairview utenfor Cape Town lager Goats do Roam-vinene. Nå er den nye utgaven klar på kartong. Foto: ARNE RISTESUND
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Principiano er lansert i 2013-utgaven.

Back og Jager
Familien Back har drevet Fairview i Sør-Afrika i tre generasjoner.
Dagens eier, Charles Back, overtok vingården i Paarl i 1995.

Charles Back har i tillegg til sine kunnskaper om vinmaking også et
talent for markedsføring – og teft for å lage bra viner til et stort
publikum.

Denne kartongen fra Sør-Afrika er en miks av franske druer der
Syrah får følge av Grenache, Mourvedre, Carignan, Cinsaut og
Petite Sirah.

Siden valg av druer og vinstil er inspirert av Rhônedalen, kaller
Fairview noen av sine viner for Goats do Roam – som jo høres ut
som Cotes de Rhone.

Helt ut av luften har ikke Charles Back tatt dette ordspillet. Fairview
er i Sør-Afrika like kjent for sin osteproduksjon som for sine viner.
Det første du ser når du ankommer den staselige eiendommen
utenfor Cape Town er også geiter som går og koser seg.

Inne i det staselige gamle gårdshuset er det en flott, rustikk
restaurant der du kan nyte Fairviews viner og oster.

Charles Backs høyre hånd er Anthony de Jager, en flink vinmaker
som også liker å ta med sin Mountain Bike og sykle i fjellene som
omgir Paarl, Franchhoek og Stellenbosch.

Armagnac
Chateau Tariquet i Sør-Frankrike er tradisjonelt mest kjent for sin
Armagnac. Unge Jean Pierre Artaud bodde i Amerika da hans far
kontaktet ham i 1912 med spørsmål om han ville være med å kjøpe
en vingård. Problemet var at vinlusen phylloxera hadde tatt
knekken på vinplantene.

Jean Pierre og konen Pauline måtte innse at de ennå ikke hadde
nok penger til å restaurere gården.

Jean Pierre Artaud jobbet derfor fortsatt som bartender i New York
da første verdenskrig brøt ut i 1914. Han bestemte seg for å dra
hjem til Frankrike for å kjempe for sitt land.

Jean Pierre ble alvorlig såret og det var først på begynnelsen av
1920-tallet at han og konen var i stand til å realisere drømmen om
å drive sin egen vingård i Sør-Frankrike.

Deres datter, Helene giftet seg senere med Pierre Grassa.
Sammen satset de på lage brennevinet Armagnac av gårdens
druer. Det ble en suksess.

Fra 1982 ble også familien Grassa en produsent av viner. I dag er
det Helene og Pierre Grassa sine barnebarn, Armin og Remy som
driver Chateau Tariquet.

Naturlig Barbera
Ferdinando Principiano i Monforte d'Alba i Piemonte har mye
spennende på gang. Han er en av de vinmakerne som leter etter
en ren, naturlig stil for sine viner.

Principiano tilsetter ikke gjær, bruker lite svovel under vinifikasjonen
og er svært forsiktig med filtreringen av vinen før den tappes.

Hans Barbera på kartong er også laget etter disse prinsippene. Den
viser barera-druens fine kvaliteter og er spesielt egnet til italienske
retter.
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Terningkast 5: 5537506 Goats do Roam 2014, 13,5 prosent vol, Fairview,
Paarl/Sør-Afrika, 300 cl, 379,90 kroner. Basisutvalg. Blårød med fiolett kant.
Aromaer av skogsbær, moreller og krydderurter. Fersk, mørk bærfrukt med
modne, mye tanniner. Frisk med fin sødmefull frukt. Myke tanniner og bra
lengde i ettersmaken. Etter noen middelmådige årganger er denne kartongen
tilbake i en fin utgave. Allround-vin som også vil passe godt til grillmaten vi har i
vente. Foto: BA-ARKIV
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Terningkast 5: 3190806 Tariquet Classic 2014, 10,5 prosent vol, Domaine
Grassa, Cotes de Gascogne/Frankrike, 300 cl, 354,90 kroner. Basisutvalg.
Strågul. Aromaer av stikkelsbær, urter og noe solbærblader. Moden sitrusfrukt i
smak med litt tropiske innslag. Fersk, frisk og leskende. En forsmak på
sommeren! En vin å nyte på terrassen og i hagen, gjerne sammen med en frisk
salat. Mye for pengene. Foto: AUTENTICO

Terningkast 5: 723106 Principiano Piemonte Barbera 2013, 12 prosent vol,
Ferdinando Principiano, Piemonte/Italia, 300 cl, 389,90 kroner. Bestillingsutvalg
(men flere lokale utsalg har den inne). Dyp rød. Kirsebær, skogsbær og
krydderurter. Mørk bærfrukt, organisk preg med jordbunn og blomster i duft.
Bra balansert vin med middels fylde og vel så god som i 2012-utgaven. Til
pasta, pizza og lettere kjøttretter. Foto: SYMPOSIUM

Sven Arve (59) hadde
vonde ledd i 30 år
- Nå er smertene helt vekke, sier
han.
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