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Robert Lie
VINEKSPERT

Dagbladets vinekspert Robert Lie har 20 års erfaring i restaurant-bransjen,
og har tidligere vært vinansvarlig ved blant annet Restaurant Oscars gate,
Statholdergaarden, Grefsenkollen og Bagatelle. Han er firedobbelt norgesmester og foreløpig eneste nordmann som har vunnet europamesterskapet
for vinkelnere. Robert er deleier og daglig leder for Vinoteket.

Hvitvin og rosé
Winner Deep Roots
Riesling trocken
2018, Rheinhessen
Tyskland 1,5l.
Varenr: 1045010
Kr. 179 Poeng: 77
En meget skuffende
utgave fra et vinprodusentsamarbeid
som vanligvis lager
flotte viner i billigsegmentet. Duft av
jordlighet og urene toner. Middels fyldig
med moderat syre. Enkel sliten frukt med
syntetisk preg.

Torres San Valentin
2018, Catalonia
Spania 1,5l.
Varenr: 556439
Kr. 129 Poeng: 77
En skuffende parellada basert utgave
fra Torres. Duft av
sitrus, eple og pære.
Middels fyldig med
lav syre. Enkel søtlig frukt med ubalansert avslutning.
Dr L Riesling
2015(?), Mosel
Tyskland 3l.
Varenr: 1186903
Kr. 259 Poeng: 78
En søtladen og
ufrisk utgave fra
vanligvis stabile Dr
Loosen. Det oppgis
årgang 2015 på
nettsiden, noe som i så fall forklarer den
skuffende kvaliteten. Duft av sitrus, eple
og pære. Middels fyldig med lav syre.
Enkel søtlig frukt med kort avslutning.
Leitz Riesling
Rheinhessen qba,
Rheinhessen
Tyskland 3l.
Varenr: 1284256
Kr. 259 Poeng: 79
En enkel og pregløs
riesling uten oppgitt
årgangsbetegnelse. Duft av eple og
sitrus. Middels fyldig med god syre. Enkel
frisk frukt med vanndig kort avslutning.
Laroche Chardonnay L, Languedoc
Frankrike 3l.
Varenr: 1192959
Kr. 269 Poeng: 78
Nok en vin uten
årgangsbetegnelse som fremstår
som gåen. Duft av
pære, fersken og
melon. Middels fyldig med lav syre. Enkel
utviklet frukt med ufrisk alkoholpreget
avslutning.

KJENTE NAVN: Omtrent halvparten av de ti mest solgte hvite bag in- boxene på tax free-utsalgene er kjente
navn, som du også kan finne på Polets bestselgerliste. Foto: NTB Scanpix.

Med sommer og sol friskt i minne er det naturlig at hvitvin
på bag in box er blant sesongens bestselgere på taxfree.

De mest solgte hvite

S

ommeren er høysesong for tax
free-utsalgene på landets flyplasser. De aller fleste benytter
seg av kvoten når ferieturen er
slutt, og fyller opp handlekurven med
øl, vin og brennevin på vei hjem.
Omtrent halvparten av de ti mest
solgte hvite bag in- boxene på tax
free-utsalgene er kjente navn som
også befinner seg på tilsvarende bestselgerliste på Vinmonopolet.
DET ER DERIMOT ikke sikkert at

produktet er identisk med Vinmonopolets, da Heinemann (selskapet som
drifter tax free- butikkene) henter
inn produkter uavhengig av den
norske importøren og alt fra cuvée,
vinmark, årgang og tappedato kan
variere. Flere av produktene i testen
bærer preg av slitne viner som burde
fremstått langt friskere enn de faktisk
gjør. Det kan være flere grunner til
dette, men problemet er gjennomgående og noe Heinemann burde ta
tak i.

I tillegg er det i flere tilfeller
på nettsida oppgitt feil årgang på
vinen eller ikke oppgitt årgang i det
hele tatt. Dette burde lett kunne
administreres og får Vinmonopolets
nettsider til å fremstå lang mer seriøse og oppdaterte.
DET ER FÅ interessante blant de ti
mest solgte hvitvinene på bag in box,
og det er først og fremst prisen som
gjør at det eventuelt er verdt å raske
med seg en boks.

Laroche Chardonnay L Organic
2018, Languedoc Frankrike 3l.
Varenr: 1132525 Kr. 299 Poeng: 78
Samme vin som ovennevnte i
økologisk utgave men med samme
problem. Duft av pære, melon og
eple. Middels fyldig med lav syre. Fet
ufrisk frukt med sliten avslutning.

Tariquet Classic 2016 (?) Côte de
Gascogne Frankrike Varenr: 1284606
Kr. 239 Poeng: 83
En leskende og frisk klassiker som neppe
er fra 2016 som nettsidene opplyser.
Duft av sitrus, eple og pære. Slank fylde
og god syre. Lett frisk frukt med saftig
avslutning.

Lindemans Bin 65 Chardonnay
2018, South Eastern Australia 3l.
Varenr: 1125859 Kr. 219 Poeng: 80
En standard australsk chardonnay
med masse frukt og eik. Duft av tropisk frukt, eik og røyk. Middels fyldig
med lav syre. Rik tropisk frukt med
tydelig eikepreg.

Domaine Montrose Rosé 2018, Languedoc Frankrike 3l. Varenr: 1248723
Kr. 279 Poeng: 80
En rosé med ok balanse og frukt. Duft av
røde bær og plomme. Middels fyldig med
middels syre. Enkel rød bærfrukt med
grei friskhet.

Om testen: Poengene
er rent kvalitative og
uavhengig av pris. «Value
for money» er tatt hen
syn til i terningkastene.
Alle viner har en utgangsverdi på 50 poeng.

Slik tolkes poengene:
50-59: En uakseptabel vin. Dømt nord og ned.
60–69: En under gjennomsnittlig vin med merkbare mangler.
70–79: En middels vin på alle måter. Uten særpreg.
80–89: God til meget god vin. Uten merkbare feil eller mangler.
90–95: En fremragende vin av eksepsjonell kompleksitet og karakter.
96–100: Ekstraordinær vin med alt som forventes av en klassisk vin i sitt slag. sitt slag.

Kilde: erobertparker.com

Matua Marlborough Sauvignon Blanc 2018,
Marlborough New
Zealand 1,5l.
Varenr: 1083685
Kr. 179 Poeng: 83
En klassisk NZ
sauvignon blanc med
fin friskhet. Duft av
stikkelsbær, urter,
sitrus og eple. Slank fylde og høy syre.
Lett frisk og aromatisk frukt med preg av
stikkelsbær og urter.

