
Vi tester BiB-viner til 
påsketuren 
Selvsagt må det bli noen gjentakelser, så lenge vi gjerne presenterer noen 
BiB-viner så vel til jul som påske.  

 
J. Moreau. Hvitvin  

 

Tariquet  

 
nahe 
Riesling, 
hvitvin  

 

MezzoMondo - BiB  

 



Il vino gigante. rødvin  

 
Ricossa. Piemonte. Rødvin  

 
Periquita. Rødvin  

 
Robertson Cabernet Sauvignon. Rødvin  



 
Passo Doble, rødvin  

 
Vinranker: Hvor mange millioner slike ranker finnes verden over, bare for å kunne behage oss 
med noe godt i glasset?  

Ja, selv til vinterferien hender det vi plukker fram noen kartonger. I dag har vi plukket fram 
mange. Noen av dem, i hvert fall ti-tolv stykker, er testet nå den siste perioden, men noen 
har vi tatt med fra vårt BiB-test ved juletider også. Det er jo måte på hvor mange kartonger 
man skal åpne for å lukte, gurgle litt og så spytte. For spytte må man vel? En ting du bør ha 
klart for deg når du leser omtaler av BiB-viner: Jeg har vurdert dem opp mot pris. For når en 
kartong koster 360 kroner, betyr det at ei flaske av samme vin vil koste om lag 100.  

Vi starter med litt hvitt, for etter en skitur, godt plassert i solveggen, kan et glass passe 
avkjølt hvitt friste. Jeg velger kanskje noe utradisjonelt, men en meget anvendelig hvit vin er 
Allram Grüner Veltliner. Denne østerrikske druen har jeg fått mer og mer sansen for. Nydelig 
duft og smak av ulike sitrusfrukter. Jeg kan fornemme lime, grape og «grønn» sitron, men 
også epler og pære. Frisk og framfor alt «ren» tvers igjennom. Like god til sjømat som alene. 
Prisen er også «vettug» med om lag 350.  



Terningkast seks  

Før vinterferien omtalte vi La Chablisienne Petit Chablis. Dette er og blir min hvite favoritt på 
kartong. Som jeg nevnte sist, jeg trodde nesten ikke det var mulig å lage en så behagelig hvit 
vin på kartong til en slik pris; 400. Flott fylde, frisk og med riktige innslag av grønne epler og 
sitrus.  

Terningkast seks  

Men jeg har også stor sans for J. Moreau Petit Chablis. Nå koster altså den noen kroner mer 
enn La Chablisienne med sine 470, men det er den egentlig verdt. Selvsagt laget av 
Chardonnay. Igjen sitrus og grønne epler slik det skal være. Frisk og behagelig. egentlig en 
nytelse dette også. Så selv om den koster litt mer havner vi ut med.  

Terningkast seks  

Helt nylig testet vi BiB-varianten av Tariquet Sauvignon Blanc. Og den behaget oss like mye 
som flaska. Nydelig avbalansert stikkelsbær. Ja, du må trives med stikkelsbær om du skal 
like denne. Det som karakteriserer den mest er at den er «lett» og frisk. Det vil si en typisk 
terrassevin. Koster 350.  

Sterk femmer  

Da kaster vi oss over på rødt. Først ut blir en ny venn, Zì Raffaele Aglianico fra druen 
Aglianicos hjemdistrikt Campania. Tett «tøff», mørk italiener og da blir det masse mørke bær, 
men den blir ikke tung og dvask. Tvert imot, den er frisk og fyrig som en ung italiener skal 
være. Koster 350, altså midt på treet og forsvarer hver krone.  

Terningkast seks  

Mens vi er i dette området plukker jeg med meg en «gammel» venn; Mezzomondo 
Negroamaro, som produseres litt lenger sør, i Puglia. Ja, jeg trives med viner herfra, om de 
er laget av Primitivo, Negroamaro eller er en blanding. Det beste med denne vinen synes jeg 
er avslutningen, hvor det vokser fram interessante kryddere og mokkabønner etter en runde 
med mørke bær fra så vel hagen som skogen. Dette var en god følgesvenn en lengre 
periode, og jammen tror jeg ikke at jeg får ta opp igjen dette «vennskapet». Vi vaklet litt med 
terningen, men den falt ned på:  

Sterk femmer  

Neste italiener er også et nytt bekjentskap, Barbera DOC Ricossa 2007 fra Piemonte. Men 
du verden for et nytt bekjentskap. Virkelig en vin etter min smak. Dessverre må du i 
bestillingsutvalget for å finne den, men det er ganske så mange utsalg hvor de allerede har 
skjønt at dette er en vare de bør ha. Du finner den blant annet på Lena! Den er lett å finne, 
for dette er vel kun den andre BiB-vinen i Norge med rund kartong. Men det er ikke bare 
formen som utmerker seg. Vinen har flott fylde, det er vel bare Masi Passo Doble av våre 
BiB-viner som kan måle seg med denne Barbera'n. Men den er heller ikke tung og dvask, 



tvert imot, den er elegant. Som sagt, jeg er ikke blitt så positivt overrasket over en BiB-vin på 
svært lenge. For jeg ble jo egentlig ikke overrasket da Masi kom med sin Passo Doble på 
kartong, den visste jeg ville bli svært god. Barbera betyr mest røde bær, men med en slik 
fylde fikser denne glatt påskelammet og også et stykke oksekjøtt, Med en pris på 370 kroner 
måtte det bli:  

Terningkast seks  

Fra den iberiske halvøy plukker vi først og fremst med oss en vin som svært mange 
nordmenn etter hvert har fått øynene opp for, og som faktisk har blitt vesentlig bedre over 
noen år, nemlig Periquita Reserva til om lag 400. Dessverre i bestilling, men jeg ser at de har 
den i utsalget på Gjøvik. Et typisk blandingsprodukt av druene Castelao, Touriga Nacional og 
Touriga Franca. Dufter noe søtere enn den smaker og bærene vi finner er både solbær og 
blåbær, dessuten litt plomme. Imponerende ettersmak. Nå synes jeg den faktisk fortjener:  

Terningkast seks  

Den andre fra denne halvøya blir spanjolen Flor de Montgo, som vi omtalte før vinterferien 
og derfor kun nevner i denne omgang da det er en meget innsmigrende vin.  

Sterk femmer  

Vi napper også med oss en fra Sør-Afrika; Robertson Cabernet Sauvignon til 360 kroner. 
Denne finner du i alle utsalg og er en behagelig Cabernet med «rolige» tanniner. Selvsagt 
mest solbær, men også andre mørke bær. Fikser alt av rødt kjøtt du måtte ha tatt med deg 
på hytta.  

Sterk femmer  

Min egen favoritt? Ingen tvil, den jeg plukker med meg blir også denne gangen Masi Passo 
Doble. For meg finnes det ingen bedre BiB-vin i Norge og den er svært anvendelig, slik 
Ripasso-viner jo er.  

Klink sekser  

Men det er godt mulig jeg også napper med min andre favoritt gjennom mange år, Da Luca, 
selv om jeg nok synes den siste utgaven har litt strammere tanniner enn de to foregående. 
Eller det blir «Flåklypa-vinen» Il Vino Gigante Corvina Veronese. Begge er verdt:  

Sterk femmer  

Kommenter  

Kommentaren din kan også havne på trykk i Oppland Arbeiderblad.  

For å delta i samtalen må du være Origo-medlem. Hvis du ikke allerede er registrert, vil du få 
anledning til det når du legger inn kommentaren din.  


