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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.

Hvit BIB
Winter Riesling Trocken,
Rheinhessen Tyskland
(TU) 3l. Varenr: 1464906
Kr. 469,90 Poeng: 85
En meget positiv overraskelse og sannsynligvis polets beste hvite
BIB for øyeblikket. Duft
av eple, sitrus, fersken
og florale toner. Slank
fylde og høy syre. Saftig
leskende frukt med
preg av fersken og sitrus med god balanse.
Riesling Trocken Von Buhl
2019, Tyskland (BU) 3l.
Varenr: 11861406
Kr. 450,70 Poeng: 84
En lett og elegant
riesling som fungerer
godt til grillede grønnsaker så vel som før
og etter grilling. Duft
av sitrus, eple, pære
og melon. Slank fylde
og høy syre. Frisk og
slank frukt med saftig
mineralsk avslutning.

Wongraven Morgenstern
Riesling 2018, Pfalz Tyskland 3l. Varenr: 1752106
Kr. 469,90 Poeng: 84
En balansert og frisk
riesling som leverer år
etter år. Duft av eple,
pære, sitrus, melon og
fersken. Middels fyldig
med høy syre. Saftig,
frisk og leskende frukt
med preg av fersken
og sitrus.
Tariquet Classic 2018, Côtes de Gascogne Frankrike
3l. Varenr: 3190806
Kr. 429,90 Poeng: 82
En enkel men rimelig
og konsekvent vin som
alltid leverer lett frisk
fruktkarakter. Duft av
sitrus, eple, pære og
melon. Slank fylde og
høy syre. Lett og frisk
frukt med saftig preg.
Les Gres Chardonnay/
Viognier, Languedoc-Roussillon Frankrike 3l.
Varenr: 2016106
Kr. 414,90 Poeng: 82
En fin og rimelig allround vin som fungerer
både som drikkevin og
til mat. Duft av eple,
pære, melon og florale
toner. Fyldig med god
syre. Rik fet frukt med
fin friskhet.

HVITVIN PÅ KARTONG: Ingen fare for bomkjøp av bag in boks etter denne testen. Foto: N TB Scanpix

Vi har testet seks hvite BiB som er bedre enn polets
bestselgere.

Polets beste hvite BiB

J

eg har tidligere ved flere anledninger tatt for meg polets ti
mest solgte bag in boks. Dette
er storselgere som år etter år
befinner seg i salgstoppen og tydeligvis har en stor fanskare blant Norges
befolkning.
Disse produktene er derimot langt
ifra de de beste innenfor denne kategorien og et litt mer utvidet utvalg gjør
utsiktene for kvalitet langt bedre.

Gjenkjennelsesfaktoren
Jeg vil tro at det er to hovedgrunner
til at de samme produktene topper
denne listen hvert år og de er også
forbundet med hverandre. Den ene
er gjenkjennelsesfaktoren av produktet.
Med stort salg over flere år øker også
eksponeringen, og et velkjent design
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.

og klingende navn sammen med
hylleplass i alle landets pol er på god
vei med på å befeste en posisjon i
salgstoppen.

«Pinnevinen»
Det er langt enklere å velge for
eksempel «pinnevinen» eller Dr.L,
da disse fremstår som trygge valg og
ofte er enklere å spørre etter enn den
franske appellasjonen du ikke husker
navnet på eller den østerrikske vinen
med det vanskelige landsbynavnet
sammen med den lokale druen du
heller ikke husker.
Da blir det fort lettere å ta den du har
smakt før og husker hvordan ser ut.
Den andre hovedfaktoren er selve
formatet med bag in boks. Dette
innebærer at du kjøper tre liter som
igjen tilsvarer fire helflasker, som jo

er en betydelig mengde vin. For mange er det da ikke tidspunktet for å
prøve nye varianter da du selvfølgelig
ikke ønsker å for eksempel sitte igjen
med tre liter av en vin du potensielt
ikke liker, på hyttetur uten back up.
Da er det nok enklere å være litt
mer eksperimentell når man bare skal
kjøpe seg en flaske og har en backup
eller to i tilfelle, og gå for det trygge
valget av bag in boks isteden.

Risikerer ikke bomkjøp
Med et utvidet spekter av bestselgere
har denne spalten gjort jobben for
dere og lagt til rette for at dere kan
finne en ny favoritt, som kanskje
til og med er bedre enn den gamle
bestselgeren du pleier å kjøpe uten
å måtte ta risikoen med å ende opp
med et bomkjøp.

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.
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Matua Marlborough
Sauvignon Blanc 2019,
Marlborough New Zealand
1,5l. Varenr: 3559106
Kr. 264,90 Poeng: 84
En aromatisk og tropisk
sauvignon blanc med
god friskhet. Duft av stikkelsbær, melon, fersken,
urter og florale toner.
Slank fylde og høy syre.
Aromatisk saftig frukt
med leskende avslutning
og urtepreg.

