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Ukens anbefaling:

Verken du eller jeg skal til 
Kreta i sommer. Heldigvis 
finnes det noen meget 
gode viner fra øya på 
polet.
Selv om vin fra Kreta og det øvrige 
Hellas er begrenset på Vinmonopolet, 
finnes det noen godbiter.

Blant dem er vinene til Kreta-produ-
senten Lyrarakis som etablerte virk-
somheten sin i fjellene ved Heraklion 
for godt over 50 år siden.

Blant annet er Lyrarakis kjent som 
familien som egenhendig reddet nær-
mest utdødde lokale druer som plyto, 
dafni og melissaki fra den sikre død – 
dette i en periode da alle andre var 
opptatt av internasjonale druer.

Noe av det beste
I dag er de i besittelse av om lag 15 
hektar plantet med disse lokale druene 
i kalkholdig jordsmonn på vinmarker 
som ligger på 500 til 600 meters høyde.

Undertegnede har vært mye på Kreta 
og dette firkløveret er noe av det beste 
jeg har smakt fra øya.

De beste vinene fra Lyrarakis er Plyto 
Psarades og Assyrtiko Voila som begge 
er på polet i den sylferske 2019-år -
gangen. Begge byr på bra konsentra-
sjon, bra syrlighet, herlig mineralitet 
og veldig mye vin for pengene.

trb@rogalandsavis.no

Godbiter fra Kreta

Lyrarakis byr på meget gode viner der mange av disse er laget av sjeldne lokale druer på Kreta.  Foto: Tore Bruland

10137001  
Lyrarakis  

Assyrtiko Vóila 2019 
(Kreta, Hellas)  
kr 199,90 (BU)

Lys gulfarge og lukter av 
sitrus og eple sammen 
med god dose mineraler. 
Lett og delikat i smaken 
der det går i sitrus 
sammen med fint  
mineralpreg før den 
avslutter med  
nydelig syre. 

10771801 Dom. 
La Hitaire Sau-

vignon 2019 (Côtes de 
Gascogne, Frankrike) 
kr 122,30 (BU)

Dette er en herlig råbillig 
sommervin laget av de 
samme folkene som 
står bak Tariquet-vinene 
fra samme distrikt. Lys 
gulfarge og lukter av 
sitrus og pære sammen 
med innslag av solbær 
og urter. Lett og delikat i 
smaken der det går i 
sitrus og pære sammen 
med nesle og urter. 
Avslutter med meget bra 
syre. Er bestillingsvare, 
men finnes på en rekke 
polutsalg.

6

6

vin

88

8270901  
Lyrarakis Plyto 

Psarades 2019 (Kreta, 
Hellas) kr 199,90 (BU)

Lys strågul farge og 
lukter av sitrus sammen 
med fersken, blomst og 
urter. Middels fylde og 
smaker av sitrus 
sammen med gule 
frukter, før den avslutter 
med saltaktig mineral-
preg og nydelig syre.
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8270701  
Lyrarakis Vilana 

2018 (Kreta, Hellas)  
kr 147,50 (BU)

Middels kraftig gulfarge. 
Lukter av gult eple 
sammen med tropisk 
frukt og vulkanske  
mineraler. Bra fylde og 
smaker av gule frukter 
sammen med te og salt-
aktige mineraler før den 
avslutter med meget  
bra syre.
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8270801 Lyrarakis 
Kotsifali 2018 

(Kreta, Hellas)  
kr 157,50 (BU)

Middels kraftig rødlilla 
farge. Lukter av krydret 
kirsebærfrukt sammen 
med lyse blomster. Mid-
dels fylde og smaker av 
syrlige kirsebær sammen 
med krydder, urter og 
mineraler. Nokså forsik-
tige tanniner og meget 
god syre i avslutningen.
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Terningkast er gitt i forhold til kvalitet og pris. Poeng: 50-59: Svært dårlig vin. 60-69: Ikke noe bra dette heller. 70-79: Helt grei vin. 80-85: Godt nok. 86-89: Nå begynner det å bli meget bra. 90-95: Svært bra vin. 96-100: Eksepsjonell vin, blant de beste i verden.
Ba: Basisutvalg. Bu: Bestillingsutvalg. pa: Partivare.

tores vin


