
AGLIANICO
August 2016 ved Even

Kort om uttale:

gli Italiensk skrivemåte for lyden    lj

aglianico = a-gli-anico uttales       aljanikå

Sammenlign med norsk:

million uttales miljon Samme lj-lyd



Aglianico i Italia

3 DOCG

4 DOC

1 IGT



Aglianico utenfor Italia

Noen få regioner som produserer rike, sjokolade-stil Aglianico-vin, 

spesielt i Australia og California

Hvorfor?

Som motstandsdyktig mot tørke, og som sent moden 

tilbyr Aglianico et stort potensiale for kvalitetsvin ved klimaendring

Aglianico-viner vil bli vanligere når dyrkere over hele verden ser etter slag 

som trives godt under hurtig endrede klimatiske forhold

Klimaendring blir en viktig faktor for kvalitets vindyrking



Kveldens målsetning

1. Oppnå noe innsikt i klimaendringenes konsekvenser for våre gode viner

2. Gi en meget kort repetisjon av Campanias viner og vinområder

3. Forstå hvorfor Mastroberardino er mer enn bare enda en produsent

4. Se litt på Mastroberardinos aktivitet i dagens Pompeii

5. Nyte en vertikalsmaking: Årgangsforskjeller og alderens betydning

Aktiv deltakelse fra alle

6. Få Aglianico til å bli en velkjent smaksreferanse:

Før smakingen:  Denne Aglianico synes å ligne på en Syrah

Etter smakingen:   Denne Aglianico synes å være en typisk Aglianico



Klima og druenes modning

Optimale forhold Varmere enn optimale forhold



Flytting nordover

Champagne

200 km (1⁰C økning)

400 km (2⁰C økning)

Bernkastel

400 km (2⁰C økning)

200 km (1⁰C økning)



Mulige vindyrkingsområder i Storbritannia i 2080

Franske Champagne-dyrkere kjøper allerde land i Sør-England!



Har Mastroberardino en strategi?

Aglianico

2⁰ økning



Motvirke klimaendring

Hva kan gjøres for å motvirke klimaendring:

• Tilsetting av syre (helst før gjæring)

• Fjerning av noe alkohol

• Dryppvanning

• Endre oppbinding slik at bladverket beskytter druene mot direkte sol

• Snu retningen på radene for å oppnå mer skygge

• Plante mer varmekjære druesorter

• Flytte lengre opp i bakkene

• Flytte til kjøligere områder

• Flytte til kjøligere land

• Gi opp

I kjelleren

I vinmarken

Flytte vinmarken



Vinrangering av Italias regioner i 2003

Ledertrøyen:

Piemonte

Toscana

Forfølgerne:

Veneto

Trentino - Alto Adige

Friuli – Venezia Giulia

Hovedfeltet:

Sicilia

Puglia

Campania

Marche

Lombardia

Sardinia

Emilia-Romagna

Abruzzo

Umbria

Bakgruppen:

Lazio

Calabria

Liguria

Basilicata

Valle d’Aosta

Molise



Vinrangering av Italias regioner i 2010
Ledertrøyen:

Piemonte

Toscana

Forfølgerne:

Veneto

Trentino - Alto Adige

Friuli – Venezia Giulia

Sicilia

Campania

Hovedfeltet:

Sicilia

Puglia

Campania

Marche

Lombardia

Sardinia

Emilia-Romagna

Abruzzo

Umbria

Bakgruppen:

Lazio

Calabria

Liguria

Basilicata

Valle d’Aosta

Molise



Campania

Campania hadde verdens første klassifiserte vin: Falernum

Campania ble av grekerne kalt Vinland : Enotria

Dette skjedde nesten 3000 år før Leif Erikssons Vinland: Newfoundland

Campania er i dag Italias mest spennende gjenoppdagede vinregion: New-found land



Campanias vinhistorie

Romernes favorittviner fra Campania, Falernum,

ble munkenes og kirkens favorittvin.

Og favorittvin til kongelige og adel i  hele Europa

Vinlusen!

Kongeriket De to Sicilia kollapset.

Slutten på nesten 2000-årig periode med status- og kult-viner

Etter de to verdenskriger forsvinner mannfolkene til industrien i nord. 

Vinmarkene med sine nesten 400 vinstokksorter forfaller. 

Masseproduksjon av støttevin til Nord-Italia og Frankrike, med EU-støtte

Endelig lys i enden av tunnelen. Mastroberardino er ikke lenger alene

Campania er Italias mest dynamiske område !

DOC

DOCG

Færre enn 50 vinstokksorter er igjen



Vinstokker som er reddet i siste liten

Noen vinstokker var delvis ute av produksjon og nesten glemt, 

men gjenoppdaget og gjenfødt, ofte i siste liten

Navn    Reddet av

Falanghina        Villa Matilde, Mustilli

Greco                Mastroberardino

Fiano Mastroberardino

Aglianico Mastroberardino

Piedirosso         Villa Matilde, Mastroberardino

Sciascinoso Mastroberardino (?)

Casavecchia      Fra én ekstremt gammel vinstokk

som sto ved et gammelt hus



Provinsen Avellino

Den tetteste klynge DOCG-områder i hele Italia

Taurasi DOCG

Perfekt for Aglianico: Vulkanskråninger og kalde netter

Fiano di Avellino DOCG

Perfekt område for den kresne forfinede Fiano

Greco di Tufo DOCG

Masse deilig tuff for Greco. Robust drue

Irpinia IGT

Noen superviner i verdensklasse



Taurasi DOCG

Taurasi = 100% Aglianico

I Nord-Italia: 

Taurasi er Sør-Italias Barolo

I Sør-Italia:

Barolo er Nord-Italias Taurasi

Aglianico ble dyrket i Taurasi før en eneste vinmark 

var plantet i Piedmonte

Aglianicos intensitet, konsentrasjon og lengde 

overgås av få viner i Italia og i verden for øvrig

30-35 gram tørrstoff pr liter er mer 

enn det Cabernet Sauvignon eller Syrah vanligvis har 

Kan tåle mange tiår med lagring



Aglianico og Kvalitet

“Sammen med Nebbiolo og Sangiovese,

er Aglianico generalt antatt å være en av Italias tre beste vindruer, 

men etter min oppfatning er den mye mer…”

–Ian D’Agata, Native Wine Grapes of Italy



Mastroberardino

Radici Taurasi RiservaVinkjeller

Resort – Restaurant – Golfbane - Svømmebasseng



Mastro Berardino

Angelo Mastroberardino (1850 - 1914)

1878: Offisiell registrering som eksportfirma

Eksport til Europa

Michele Mastroberardino (1886 - 1945)

Antonio Mastroberardino (1928 – 2014)

Piero Mastroberardino (1966 - ) 

Mastro Pietro di Berardino → Pietro Mastroberardino (? - ?)

1750: Registrerte regionens første vinfirma



Michele Mastroberardino (1886 - 1945)

Før 1. verdenskrig: Sendt av sin far Angelo

på 6 måneders promosjonstur  til USA.

Siden reiste han rundt i Brasil, Argentina og Uruguay.

Etablerte stor eksport til disse landene.

Depresjon, vinlus og Mussolini. 

Mistet USA og mye av Europa som marked

2. verdenskrig med ødeleggelser i vinkjeller og vinmarker



Antonio Mastroberardino (1928 – 2014)

«En sann vitikulturell arkeolog»

Etter 2. verdenskrig lå vinmarkene og markedetødelagt. 

Arbeidsfolk dro til byene i nord. Ingen ville kjøpe kvalitetsvin.

Med bror Walter kjøpte de opp de beste vinmarkene i Irpinia 

og plantet som de eneste Aglianico, Fiano di Avellino og Greco di Tufo.

Andre produsenter gikk for kvantitative arter og internasjonale sorter.

Allsidig kloneforskning i vinmarken på andre lokale druetyper, så som 

Piedirosso, Sciascinoso, Casavecchia mm.

1966: Utvalgt av staten Italia til å beplante gamle vinmarker i Pompeii 

1950: Markedet tar seg opp; først i London.



1966: 

Italias regjering inviterte Mastroberardino,

det ledende lys i Campanias vinindustri, 

til å gjenplante fortidens vinmarker i Pompeii.

Etter eksperimenter med 8 antikke drueslag, 

vant Piedirosso og Sciascinoso

Pompeii 1966: Tilbake fra asken. 

Historien i full sirkel

http://www.romanhideout.com/news/2001/Ansa20011001b.jpg


Antonio Mastroberardino (1928 – 2014)

«En sann vitikulturell arkeolog»

Etter 2. verdenskrig lå vinmarkene og markedetødelagt. 

Arbeidsfolk dro til byene i nord. Ingen ville kjøpe kvalitetsvin.

Med bror Walter kjøpte de opp de beste vinmarkene i Irpinia 

og plantet som de eneste Aglianico, Fiano di Avellino og Greco di Tufo.

Andre produsenter gikk for kvantitative arter og internasjonale sorter.

Allsidig kloneforskning i vinmarken på andre lokale druetyper, så som 

Piedirosso, Sciascinoso, Casavecchia mm.

1968: Legendarisk Aglianico-vin. (Even sommerstudent i Italia)

1980: Jordskjelv med stor skade på vinkjeller (Lunde-familien i Italia)

Påskudd til sterk modernisering av kjelleren

1966: Utvalgt av staten Italia til å beplante gamle vinmarker i Pompeii 

1950: Markedet tar seg opp; først i London.



Jordskjelv i 1980

AtripaldaSenter nær Atripalda



Antonio Mastroberardino (1928 – 2014)

«En sann vitikulturell arkeolog»

Etter 2. verdenskrig lå vinmarkene og markedetødelagt. 

Arbeidsfolk dro til byene i nord. Ingen ville kjøpe kvalitetsvin.

Med bror Walter kjøpte de opp de beste vinmarkene i Irpinia 

og plantet som de eneste Aglianico, Fiano di Avellino og Greco di Tufo.

Andre produsenter gikk for kvantitative arter og internasjonale sorter.

Allsidig kloneforskning i vinmarken på andre lokale druetyper, så som 

Piedirosso, Sciascinoso, Casavecchia mm.

1990: Produserte ca. 60% av all DOC-vin i Campania

1968: Legendarisk Aglianico-vin. (Even sommerstudent i Italia)

1980: Jordskjelv med stor skade på vinkjeller (Lunde-familien i Italia)

Påskudd til sterk modernisering av kjelleren

1966: Utvalgt av staten Italia til å beplante gamle vinmarker i Pompeii 

1950: Markedet tar seg opp; først i London.

Broren Walter bryter ut



1993: Jordskjelv i familien 

Mastroberardino

I flere 10-år:   Kvalitetsvin i Campania = Mastroberardino

Antonio Mastroberardino:

Beholdt navnet Mastroberardino,
10% av vinmarkene

og vinhuset i Atripalda, litt øst for Avellino

Walter Mastroberardino:

Beholdt 90% vinmarkene

Tok navnet Terredora di Paolo

Holder til i Montefusco, litt nord for Avellino

Broderlig uenighet om vinstil

Begge topp kvalitet

Ingen merker forskjellen



Antonio Mastroberardino (1928 – 2014)

«En sann vitikulturell arkeolog»

Etter 2. verdenskrig lå vinmarkene og markedetødelagt. 

Arbeidsfolk dro til byene i nord. Ingen ville kjøpe kvalitetsvin.

Med bror Walter kjøpte de opp de beste vinmarkene i Irpinia 

og plantet som de eneste Aglianico, Fiano di Avellino og Greco di Tufo.

Andre produsenter gikk for kvantitative arter og internasjonale sorter.

Allsidig kloneforskning i vinmarken på andre lokale druetyper, så som 

Piedirosso, Sciascinoso, Casavecchia mm.

1990: Produserte ca. 60% av all DOC-vin i Campania

1968: Legendarisk Aglianico-vin. (Even sommerstudent i Italia)

1980: Jordskjelv med stor skade på vinkjeller (Lunde-familien i Italia)

Påskudd til sterk modernisering av kjelleren

2003: Den første vinårgang fra Pompeii: Piedirosso og Sciascinoso.

1966: Utvalgt av staten Italia til å beplante gamle vinmarker i Pompeii 

1950: Markedet tar seg opp; først i London.

Walter bryter ut og tar med seg vinmarkene: Terredora (Jord av gull)



2003: Vin fra vinmark i Pompeii

Den første vinen fra  Pompeii ble introdusert 

ved en offentlig seremoni i Roma.

Siden ble den tilgjengelig kun ved auksjon.

Polet var der!

Vinen Villa dei Misteri er blitt samleobjekt , 

og derfor urimelig dyr



Antonio Mastroberardino (1928 – 2014)

«En sann vitikulturell arkeolog»

Etter 2. verdenskrig lå vinmarkene og markedetødelagt. 

Arbeidsfolk dro til byene i nord. Ingen ville kjøpe kvalitetsvin.

Med bror Walter kjøpte de opp de beste vinmarkene i Irpinia 

og plantet som de eneste Aglianico, Fiano di Avellino og Greco di Tufo.

Andre produsenter gikk for kvantitative arter og internasjonale sorter.

Allsidig kloneforskning i vinmarken på andre lokale druetyper, så som 

Piedirosso, Sciascinoso, Casavecchia mm.

1990: Produserte ca. 60% av all DOC-vin i Campania

1968: Legendarisk Aglianico-vin. (Even sommerstudent i Italia)

1980: Jordskjelv med stor skade på vinkjeller (Lunde-familien i Italia)

Påskudd til sterk modernisering av kjelleren

2003: Den første vinårgang fra Pompeii: Piedirosso og Sciascinoso.

Vinen Villa dei Misteri er blitt samleobjekt , og derfor urimelig dyr

1966: Utvalgt av staten Italia til å beplante gamle vinmarker i Pompeii 

1950: Markedet tar seg opp; først i London.

2005: Trekker seg tilbake, og overlater driften til sønnen Piero

Walter bryter ut og tar med seg vinmarkene: Terredora (Jord av gull)



Piero Mastroberardino (1966 – )

Piero er en meget allsidig mann:

Økonom: Professor i internasjonal handel i Foggia, Puglia

Vinmaker: President for Mastroberardino vinhus fra 2005

Poet: Utgiver av 2 poesibøker

Kunstner:    Maler med flere utstillinger



Maleri og tegning av Piero



Piero Mastroberardino (1966 – )

Piero er en meget allsidig mann:

Økonom: Professor i internasjonal handel i Foggia, Puglia

Vinmaker: President for Mastroberardino vinhus fra 2005

Poet: Utgiver av 2 poesibøker

Kunstner:    Maler med flere utstillinger

Videreutvikler firmaet med restaurant, spasenter og golfbane



Mastroberardino Spasenter



Piero Mastroberardino (1966 – )

Piero er en meget allsidig mann:

Økonom: Professor i internasjonal handel i Foggia, Puglia

Vinmaker: President for Mastroberardino vinhus fra 2005

Poet: Utgiver av 2 poesibøker

Kunstner:    Maler med flere utstillinger

2015: Middag med vinsmaking på Støtvig Hotell, Larkollen

Sørget for at vi fikk kjøpe 1997-, 1998- og 1999-årgangene

Videreutvikler firmaet med restaurant, spasenter og golfbane



Støtvig Hotel, Larkollen



Bestillingen av 1997, 1998 og 1999!

16.09.2015: (E-post nr. 1)
Hei Even,
Takk for senest, det var veldig hyggelig å møtes igjen på Støtvik! Jeg har fått lov til å 
bestille noen gamle årganger Taurasi Radici Riserva som egentlig ikke er til salgs 
lenger. Bra at Piero selv kom denne gangen slik at vi kunne be ham direkte! Jeg har 
bestilt noen kasser Taurasi RR 1997, 1998 and 1999 som kommer i slutten av 
oktober (2015). Da kan du få kjøpe noen flasker via Polets Spesiabestilling. I tillegg 
har vi 2006, og magnum 2007 kommer i salg i BU i november, 300 flasker.
Jeg tar kontakt når vi har fått levering.
Med vinlig hilsen Annika

16.11.2015: (E-post nr. 2)
Hei Even, 

Takk for mail, 97, 98 og 99 har kommet. Jeg må melde de opp i Spesialutvalget 

slik at du får kjøpt de ut på lovlig måte på Polet – hvor mange av hver vil du ha?

Mvh Annika

17.11.2015: (E-post nr. 3)

Da skal jeg få ordnet det i Polets leverandørportal – sender deg en mail når 

det går å bestille.

Ciao, Annika

19.12.2015: (E-post nr. 4)

God morgen Even,

Takk for mail og jeg har ikke glemt deg - hadde jeg bare kunnet selge direkte til 

deg hadde du hatt flaskene nå. Men, alt må registreres i Polets dataportal, og 

jeg mangler en del info fra Mastroberadino som jeg håper på å få denne uken 

slik at jeg får registrert og at du kan få kjøpt dine flasker.

Med vinlig hilsen og god dag, Annika



18.01.2016: (E-post nr. 5)

Hei Even,

Takk for mail og godt nytt 2016 til deg også!

Du er min dårlige samvittighet når det gjelder disse flaskene, jeg har 

fortsatt ikke fått den info’en jeg trenger fra Italia, de har litt lenger jul- og 

nyttårslukking enn oss. Men, jeg skal nå prøve å gå ned på vårt lager å 

fotografere EAN-koden på flasker og esker å prøve å «fake» resten av 

infoen slik at det kan gå gjennom Polets system. Uansett, Even, så har jeg 

flaskene på vårt lager slik at skulle det ta tid hos Polet, så får du låne av 

meg å gi tilbake. Så dumt at vi ikke får selge direkte, men slik er nå loven 

og da må vi bare følge den om vi skal beholde importlisensen vår.

Da snakkes vi, Annika

27.01.2016: (E-post nr. 6)

Hei Even,

Takk for din mail og beklager litt venting igjen, vi har hatt messer og 

produsentbesøk og tiden strekker dessverre ikke til. Skulle gjerne vært en 

person til her, men det strekker inntjeningen ikke til – tøffe tider nå!

Jeg har vært på vårt lager og fotografert alle EAN-koder, kan ikke vente på 

info fra Italia. Håper jeg nå får lagt dem inn i Spesial. Regner med at du vil 

ha de til Vinmonopolet Horten?

Du hører snart fra meg igjen. Med vennlig hilsen, Annika

Her ga jeg opp å ha Mastroberardino-smakingen i februar

01.02.2016: (E-post nr. 7)

Jeg jobber videre med denne saken – tenk at det skal være så vanskelig 

å få solgt noen flasker utenom systemet på lovlig måte?! Siden årgang 

2006 erstattet 1999 og har samme Pol-nummer, må det opprettes en 

ny EAN-kode for 1999. Jeg må vente på det slik at alle flaskene kan 

leveres til deres foretrukne Pol samtidlig. Even, Horten, ikke sant? 

Viktig info: Når de vel er på plass riktig merket og om-merket, må 

dere hente dem ut innen 14 dager, ellers sender Polet dem tilbake til 

oss. Jeg gir beskjed. 

Med vinlig hilsen Annika

18.03.2016: (E-post nr. 8)

Hei Even,

Du min herre er min dårlige samvittighet og jeg kan ikke ta påskefri 

uten en oppfølgingsmail til deg. Her har min kollega Lars og jeg med 

flere jobbet usedvanlig mange timer i det siste da vi har en gravid 

kollega som ble sykemeldt for en god stund siden og hennes 

etterfølger begynner ikke før etter påske. Da ble det dessverre slik at 

vi kun rakk å gjøre det som var mest prekært og saken med å få 

deres deilige flasker til Horten ble lagt på vent. Men, jeg kan love 

dere at flaskene ligger trygt på vårt Fine Wine lager! Vi tar oss av 

saken rett over påske slik at dere endelig kan få flaskene på plass i 

deres kjellere.

Da ønsker jeg deg en riktig god påske med god mat, vin og venner, 

Annika

1997, 1998 og 1999: Følg med!



15.06.2016: (E-post nr. 9)

Hei Even,

Takk for mail, jeg har tenkt på både dere og vinen mange ganger i det 

siste!

Ja, flaskene skal vi nå få fra vårt Fine Wine-lager til Polet i Horten og 

deg. Min kollega Lars Heskjær, som du også har møtt, er nå produktsjef 

for Mastroberardino, vi måtte ha en liten omrokkering da det har 

kommet inn noen nye hus som havnet hos meg. Lars og jeg skal 

sammen få ordnet dette i neste uke, han er faktisk i Italia i dag, og så 

har vi en frist for Vinmonopolet 23. juni med priser og Bestillingslisten 

for september, men SÅ ordner vi opp!

Ha en fin ettermiddag, Annika

23.06.2016: (E-post nr. 10)

Hei Even,

Da begynner vi å få hodet litt over vannet etter alle innmeldinger til 

Polets bestillingsliste, nye priser på Polet fra september og 

produsentbesøk. Jeg henter nå opp vinene dine fra vårt Fine Wine-

lager, kjører dem opp til Vectura som leverer til Polet i Horten. Du får 

SMS når det er på plass. Mulig det tar noe tid for Polets 

markedsavdeling å behandle saken da de har frist for alle 

Bestillingsutvalginnmeldinger i dag – visste dere at det nå er ca 500 

importører i landet?! Even, jeg mangler et mobilnummer til deg som 

jeg må oppgi til Polet 

Takk, da «tastes» vi, Annika

23.06.2016: (E-post nr. 11)

Hei Even,

Jeg prøvde å legge inn 3 x Taurasi i morges, men det skal ikke være lett, 

Vinmonopolets data-system ville IKKE har de EAN-kodene som flaskene 

har, så nå har Lars (som nå står som produktsjef for Mastroberardino) og jeg 

forfattet mailen under til Vinmonopolet.

Håper på svar fra dem på mandag. Snakk om trang fødsel…

God St Hans til dere, Annika 

Hei Markedskonsulenter, Vinmonopolet

Vi har en liten utfordring da 1053001 Mastroberardino Taurasi Radici 

Riserva 07 har flere tidligere EAN kode knyttet til seg. Vi har solgt noen 

flasker via Spesialimport av tidligere årganger, men får ikke disse 

registrert da EAN kodene fremdeles er knyttet til produktet som ligger i 

basislisten i dag. Det gjelder følgende EAN koder og Årganger.

Mastroberardino Taurasi Radici Riserva 1997 - 8017015314970

Mastroberardino Taurasi Radici Riserva 1998 - 8017015314987

Mastroberardino Taurasi Radici Riserva 1999 - 8017015314994

Ser frem til å høre fra deg og ikke nøl med å ringe om der er noe som er 

uklart.

Mvh, Lars

1997, 1998 og 1999: Spenningen stiger!



08.07.2016: (E-post nr. 12)

Hei Even,
For at du ikke skal tro at vi har glemt dine Taurasi, vil jeg bare si at det jobbes 
med saken, men det begynner nesten å bli tragikomisk. Jeg føler meg som 
Don Quijote og Sancho Panza som slåss mot vindmøller… 1997 og 1998 er 
OK og lagt inn i alle portaler hos både Polet og grossist, MEN det hele 
stopper opp med 1999, se mailer nedenfor. Jeg jobber dog videre med saken 
og håper på en løsning i neste uke.
Vinlig hilsen og god helg, Annika

11.07.2016: (E-post nr. 13)
Morrn du!
Ja hurra for dette systemet som kun passer når Ola Nordmann handler det 
som står på hyllene i butikkene. Det er like mye jobb for 1 flaske som for 
100. Det er bare det strikte regelverket, data-basen til Polet og EAN-koder 
som lager trøbbel, alt er greit for 1998 og 1997, men må få laget nye EAN-
nummer for 1999. Det er dessverre ingen vei utenom i Polets ufleksible 
system. Men, vi skal få løst det!
God dag så lenge, Annika

11.07.2016: (E-post nr. 14)

Hei Even,

Ja, jeg har ikke glemt din vertikal-smaking. Kollega Lars og jeg drar ned til 

vårt Fine Wine-lager i ettermiddag, henter opp vinen og kjører den til 

Vectura på Gjelleråsen. Så betaler vi dem for å lage nye EAN-koder til 1999 

samt produsere klisteretiketter å sette de på slik at Polet får scannet. 

Spennende fortsettelse følger, Annika

18.07.2016: (E-post nr. 15)

Hei Even,

Da har vi kjørt alle flasker og trekasser opp til Vectura for om-

merking til ny EAN-kode av 1999 og 98 og 97 som er OK. Men, da vi 

skulle legge inn ny EAN-kode i Polets portal, så sa systemet at den 

var i bruk. Så, da må vi få en ny – igjen. Dog, snart klart for at 

du kan sende inn din bestilling som vi mailer så fort 1999 EAN er 

akseptert.

Fortsatt god sommer, Annika & Lars

Jeg ventet til 1. august, men noen mail kom ikke,

så jeg mailet og ringte…

01.08.2016: (E-post nr. 17)
Hei Even,
Denne uken er både Lars og jeg på ferie. Jeg så akkurat at du har 
ringt meg. Alle 3 SKAL nå være klare å bestille, så prøv på det. Man 
kan jo ikke vente for lenge med bestilling til Polet heller, for Polet 
åpner for bestilling under en svært begrenset tid, mener å huske at 
det er 14 dager. Prøv, og du må gjerne ringe meg i morgen.
Lykke til og tanti saluti, Annika

01.08.2016: (E-post nr. 16)
På ferie, tilbake på kontoret mandag 15. august
Mvh, Annika SJOKK !!!

1997, 1998 og 1999: Neglebitende!



Spesialbestilling



Aksjon Spesialbestilling



Vertikalsmaking av Mastroberardinos

Taurasi Radici Riserva

(2011 Aglianico På vinmonopolet)

2007 Taurasi Radici Riserva På vinmonopolet

2006 Taurasi Radici Riserva På vinmonopolet

1999 Taurasi Radici Riserva Spesialbestilling

1998 Taurasi Radici Riserva Spesialbestilling

1997 Taurasi Radici Riserva Spesialbestilling



Smaking med kjellermesteren

Gjett hvem som er sjåfør…

Kjellermesteren: Ved smaking åpner vi alltid flaskene like før smakingen 

for å følge utviklingen over tid. Det gir informasjon

Vinklubben: Vi vil smake vinene når de er på sitt beste



Radici Taurasi Riserva DOCG

ifølge Mastroberardino

Vingård og jord:

• Omhyggelig forskning

• 500 - 650 m.o.h

• Sydøstlig eksponering

• Kalkholdig leire

• Espalier med cordon beskjæringssystem

• 3500 vinstokker / ha

• 4500 kg / ha

• 1,3 kg / vinstokk

• 20 år gamle vinstokker

• Manuell innhøsting fra starten av november

Kjellerarbeid:

• Klassisk rødvin vinifikasjon

• Lang maserasjon i 20 – 30 dager

• Kontrollert temperatur

• 30 måneder i fransk barrique og 40 hl slavonske eikefat

• Minst 42 måneder flaskemodning

• Totalt 6 år lagring før salg

Farge:

• Dyp rubinrød

Aroma:

• Konsentrert

• Tobakk

• Krydder

• Bær, spesielt kirsebær

• Balsamico

Smak:

• Sterk og tett struktur

• Innhyllende

• Elegant

• Vedvarende

• Plomme

• Bitre kirsebær

• Bringebærsyltetøy

• Svart pepper

• Lakris

Mat: Grillet kjøtt, vilt, krydrede retter eller trøffel, moden ost



Tanniner og Munnfølelse

2. Astringens = Snerping: Ikke en smak, men en følelse, altså et resultat av følesansen

Lett Tynn

Tanniner

Fylde = Total mengde tørrstoff

Bløt

Rund

Hard

Fyldig

Balansert

Delikat

Muskelsterk

Tanniner oppleves på to måter i munnen:

1. Bitterhet: Én av de 5 smaker vår smakssans kan oppfatte ved smaksløkene på tungen

Effekten på følesansen i munnen av tanniner og vinens fylde kalles munnfølelse (Mouthfeel)



Vinsmaking

Følelse: (Mouthwheel)

• Konsistens

• Tyngde

• Viskositet

• Glatthet

Hørsel:

• Dra ut korken

• Skjenke i glasset

• Supe og gurgle

• Uttale seg om vinen

• Skåle (og synge)
Syn:

• Farge

• Klarhet

• Tårer

• Dybde
Lukt: (Aromawheel)

• Kjemisk

• Besk, skarp

• Oksidert

• Mikrobiologisk

• Blomsteraktig

• Krydderaktig

• Fruktig

• Vegetativ

• Nøtteaktig

• Karamellisert

• Treaktig

• Jordaktig
Smak:

• Søtt

• Surt

• Bittert

Vinsansing

//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f2/Brooklyn_Museum_-_Monk_Testing_Wine_-_Antonio_Casanova_y_Estorach.jpg


Funnet på nettet om Aglianico

Aroma og Smak

Hvit Pepper

Knuste pepperkorn

Mørke kirsebær

Blåbær

Bjørnebærbusk

Mørke plommer

Tørket tranebær

Tørket bringebær

Markjordbær

Svart trøffel

Plantejord

Kratt

Soppsjy

Spekekjøtt

Røykt kjøtt

Lær

Vilt

Røyk

Kakao

Muskat

Aroma og Smak (forts.)

Ingefær

Aske

Seder

Tobakk

Sigarboks

Røkelse

Tjære

Kaffe

Lakris

Tørket Oregano

Tørket Rose

Struktur

Fyldig (Full-bodied)

Kraftige tanniner

Kraftig syre

Litt over middels alkohol

Verdt lagring

Ja! 10 – 20+ år



Årgangstabeller



Eksamen

Nå skal kunnskapene testes!

Blindsmaking:

Er dette en Aglianico eller ikke?



Dagens ettersmak:

Ukjent rett

med

Mastroberardino Aglianico 2011

Dagens ettersmak


