


Hva er sammenhengen mellom druene?



Zinfandel

1820-tallet: Planteskoleeieren George Gibbs fra Long Island, brakte 

stiklinger fra Imperial Collection of Plant Species i Wien.

1832: Den tidligste dokumenterte bruken av navnet Zinfandel i USA 

er en en planteskole i Boston som reklamerte for salg av Zinfandel. 

1835 – 1845: Svært populær i New England, dyrket i veksthus

1852 - 1857: Planteskoleeieren Frederick Macondray  fra Massachusetts

brakte Zinfandel til California under gullrushet. 

Zinfandel trivdes utmerket i Californias klima og jordsmonn. 

Zinfandal er USAs nasjonaldrue!

Men den er en Vitis Vinifera

Følgelig er den ikke amerikansk

Alle amerikanske druer er Vitis Silvestra

Dermed startet en leting etter opphavet, 

både i arkiver og vinmarker. 



Kort om DNA

•Et gen er en "oppskrift" på et protein. Gener kan grovt sett bli sett på 

som en organismes «kokebok».

•En DNA-streng inneholder gener, områder som regulerer gener, og 

områder som ikke har noen funksjon eller en funksjon vi ikke kjenner til.

•DNA er organisert i to komplementære strenger.

•DNA er kodet med fire utbyttbare «byggestener», kalt «baser», og kan 

forkortes A, T, C eller G, etter deres kjemiske betegnelser: Adenin, 

Tymin, Guanin og Cytosin. Hver base danner par med kun en av de 

andre basene: A til T, T til A, C til G og G til C. 

•Rekkefølgen er viktig: A+T er ikke det samme som T+A, likeledes som 

C+G ikke er det samme som G+C.

•Rekkefølgen av baser langs DNA-et er hva alt handler om. DNA-

sekvensen er i seg selv det som beskriver genene.

•Mutasjoner er rett og slett kjemiske feilreaksjoner som oppstår i 

prosessen: en base blir ved et uhell hoppet over, satt inn feil, eller 

kjeden blir avkortet, eller tilføyd ekstra basesekvenser.



Klone, Mutant og Ny Variant

En klone er en vinstokk med samme genetisk materiale –

samme DNA – som sin foreldre.

• En grein kan bøyes ned i jorden, slå rot, og siden kuttes fra 

foreldre-vinstokken.

• En grein kan kuttes av og podes på en annen vinstokk.

Forskjellige kloner oppstår ved mutasjon, kopieringsfeil i DNA-et.

De regnes fortsatt å tilhøre samme variant.

Det er svært viktig å ha et godt utvalg av gode kloner for å kunne 

vedlikeholde eller bedre kvaliteten av en variant.

Ved seksuell forplantning mellom ulike varianter oppstår en ny variant med nytt DNA. 

Alle søsken oppstått slik er altså nye og forskjellige varianter!

Hvert medlem av vinklubben er derfor en unik variant av Homo Sapiens, 

da vi alle er oppstått ved seksuell forplantning!



Søken etter opphavet

To grunner for denne søken:

• Amerikanernes sterke behov for å finne sine røtter, 

jevnfør norskamerikanernes søken i Norge.

• Zinfandel var en ung variant i USA .

Utvalget av gode kloner var begrenset.

Man begynte å se mot Europa.



Primitivo

Men er Italia det opprinnelige hjemmet til Zinfandel?

NEI!

Primitivo er bare 150 til 250 år gammel i Puglia; et øyeblunk av tid.

Historien antyder at den kom med munker fra Kroatia, fra over Adriaterhavet

I 1967 besøkte plantepatologen Austin Goheen Puglia.

Han fant druen Primitivo besynderlig lik Zinfandel.

DNA-teknologien var allerede velutviklet.

Resultat av en test ble:

Høystatus Zinfandel i USA  =  Lavstatus Primitivo i Italia!



Blikket rettes mot Kroatia

Zinfandel kom altså fra Wien på 1820-tallet.

På den tiden var mye av Balkan underlagt Østerrike-Ungarn.

Det ble naturlig å søke der etter røttene til Zinfandel og Primitivo.

I California befant seg en kultperson fra Kroatia;

Miljenko Grgich er en av de best kjente vinmakere I Napa Valley:

Gullvinner ved en prestisjesmaking av Chardonnay i Paris I 1976.

Produsent også av Zinfandel.

Han immigrerte fra Kroatia i 1950-årene.

Han hadde alltid trodd at Zinfandel var den samme druen som 

Plavac Mali fra Dalmatia i Kroatia.

Plavac Mali er den viktigste og en av de beste rødvinsdruene i Kroatia,



Dr. Carole Meredith

Carole Meredith var professor og genetist

ved Californias universitet i Davis.

Hun var en av verdens ledende vindruedetektiver.

I mai 1998 dro hun til Kroatia for å samle eksempler

av Planac Mali.

Hun samarbeidet med forskerne Ivan Pejic

og  Edi Maletic ved universitetet i Zagreb.

DNA-resultatet ble både en skuffelse og en oppmuntring:

• Plavac Mali er ikke identisk med Zinfandel.

• Plavac Mali er i nær slekt med Zinfandel.

Det siste motiverte til grundigere søken.



Tålmodig søken

De påfølgende år søkte Ivan og Edi gjennom utallige vinmarker,

både på Dalmatia-kysten og øyene utenfor.

De lette både etter Zinfandel og andre truede varianter.

Disse ble sendt til Davis for DNA-analyse.

Mange var tydelig beslektet med Zinfadel, men ingen var identisk.

Man spekulerte over om Zinfandel i Kroatia var utryddet av phylloxera.



Plavac Mali og Dobričić

Høsten 2000 ble Dobričić (Den lille gode) fra øya Solta sendt til Davis.

I juni 2001 viste DNA-tester at:

• Dobričić +  Genetisk tvilling til Zinfandel og Primitvo

=  Foreldre til Plavac Mali !

Zinfandels genetiske tvilling må derfor være en eldre variant enn Plavac Mali,

som selv er en gammel variant i Kroatia.

Vi nærmer oss målet!



En siste ekspedisjon

Høsten 2001 ble den siste ekspedisjonen gjennomført.

Det var slutt på prosjektpengene.

En siste prøve fra vinstokker ble sendt til Davis.

Det var den nesten utryddede Crljenak kaštelanski («Rød drue fra Kaštela»).

Resultat av DNA-analysen:

Crljenak kaštelanski  =  Zinfandel !

Målet er nådd!

Andre synonyme navn er:

Crljenak kaštelanski fra nær Split i Kroatia

Pribidrag fra Kroatia 

Kratošija fra Montenegro  

Tribidrag fra Kroatia

Som eldste navn på varianten, 

er i dag Tribidrag blitt et felles navn.



Tribidrag i Kroatia og verden 

Slektskapet til Zinfandel, og kanskje Primitivo, har tydeligvis vært gunstig! 

ha

År

Totalt areal av Tribidrag i Kroatia

På verdensbasis er varianten Tribidrag nummer 16 blant rødvinsdruer i areal



Etablerte slektninger i Balkan

Zinfandel

Primitivo

Tribidrag

Vi skal smake på:

100% Zinfandel

100% Primitivo

65% Tribidrag + 35% Vranac

100% Plavac Mali

50% Plavac Mali + 50% Vranac

100% Vranac





Zin og Slekta
Tribidrag (Zinfandel, Primitivo, Crljenak, Kastelanski) er en grunnvariant, og angir en 

gammel drue med betydelig genetisk innflydelse på vinens botanikk i regionen. Over 

århundrer har vinutviklere funnet frem til mange av de druevariantene vi kjenner og setter 

pris på i dag. (For eksempel: Cabernet Franc + Sauvignon Blanc = Cabernet Sauvignon). I 

Balkan er Tribidrag opphav til et antall sjeldne men regionalt viktige druer. La oss se på noen 

av dem:

Babic: En ofte ignorert men interessant og potensielt høykvalitets variant fra nordre 

Dalmatia. Den er best i steinete åssider med mager jord. Den kan gi gode rødviner med bløte 

tanniner og masser av jordpreget mørk frukt. En favoritt.

Grk: En sjelden hvitvin med økende popularitet fra øya Korcula. Vinene er fyldige med en fin 

struktur, preget av asiatisk pære, tropiske frukter og salte mineraler.

Plavac Mali: En direkte etterkommer av Tribidrag etter krysning med en annen lokal variant, 

Dobricic. Plavac er den mest utbredte røde drue i Kroatia, hovedsakelig langs kysten i 

Dalmatia, og den har overtatt etter Tribidrag for århundrer siden på grunn av sin bedre 

egenskaper og senere modning. Den gir kraftige rødviner med høyt tannininnhold og god 

Zinfandel-lignende smak, særlig fra sydvendte skråninger langs kysten. (For eksempel 

Dingac, Postup). Navnet betyr: Lille blå.

Plavina. Utbredt i innlandet i Dalmatia som en anvendelig rød drue. Ofte brukt som 

blandingsdrue i middels kraftige lettdrikkelige bordviner og forfriskende roséviner. I det siste 

har det dukket opp vinmarksvarianter med preg av krydrede røde bær. En variant å følge 

med på.

Vranac. En eldgammel variant, hvor navnet betyr «sort hingst». Druen har et stort potensiale 

særlig fra spesielle områder i Montenegro og Makedonia (Vranec). Vinene er dype og mørke, 

fyldige og kraftige, flotte og eksotiske med preg av mørke skogsbær og søtt krydder. Trenger 

tid for å temmes !



«Tidlig modning», 

samme betydning 

som Primitivo

Tribidrag

Avhengig av jordsmonn, temperatur, modning og 

lagring kan vinen ofte smake av bringebær, bjørnebær

og blåbær, og kan ha en krydret karakter. 

Vinen kan utvikle et dypere preg av bær og tørket frukt 

som sviske og rosin. 

Druen inneholder mye sukker, og kan gjæres til vin som 

overstiger 15% vol alkohol. Vinene har bra med 

tanniner, moderat syre og god balanse. 



«Den lille blå»

Plavac Mali, en krysning mellom Crljenak 

Kaštelanski (forfader til Zinfandel) og Dobričić

druer, er den viktigste røde vindruen som 

dyrkes langs Dalmater-kysten i  Croatia. 

Navnet viser til de små blå druene som 

vinstokkene produserer. På Kroatisk betyr 

plavo blå; mens mali betyr liten. 

Plavac Mali er kjent for å produsere fyldige, 

smaksrike viner med mye alkohol (typisk 12% 

men opp til 17%) og rike tanniner. Vanlig 

smak og aroma omfatter bjørnebær, mørke 

kirsebær, pepper og krydder. Vinene kan 

lages enten tørre eller halvtørre.

Plavac Mali, avkom av Tribidrag og Dobričić

https://www.bing.com/images/search?view=detailV2&ccid=g8e8aOSN&id=F7CDB96B07FE06BD799DDA63648C08C96EE15737&thid=OIP.g8e8aOSNJkRebfl0y0nKswAAAA&mediaurl=https%3a%2f%2fcdn.ct-static.com%2flabels%2f602256.jpg&exph=620&expw=465&q=plavac+mali&simid=608017842828281386&selectedIndex=63


«Svart Hingst»

Vranac er en variant av drue og rødvin fra Montenegro. Den er 

beskyttet som intellektuell eiendom og Montenegrisk geografisk 

indikasjon på opprinnelse siden 1977. Vranac blir sett på som 

den viktigste druen i Montenegro og en av de viktigste I Nord-

Makedonia, hvor den blir kalt Vranec.

Vranac druer er store og mørkfargede og vokser på ganske 

vigorøse og svært produktive vinstokker. Druene blir høstet for 

hånd. Avhengig av område, foregår høstingen fra midt i 

september og inn i oktober.

Unge Vranac-viner har en lys fiolett kant og en nese full av røde 

bær og frukt-syltetøy. En fast tanninstruktur sørger for 

kompleksitet og fylde med middels til høyt nivå av konsentrasjon 

og syrlighet. 

Etter lagring i ett eller to år utvikler den fiolette fargen seg til en 

intens mørk rubinfarge og nesen gir en mer kompleks aroma som 

kan omfatte antydninger av kanel, sjokolade, lakris, blomster, 

mørke frukter, urter og til og med trær- slik som eik. Smaken er 

raffinert, rund og fyldig. Vinen mister sin skarphet og utvikler en 

lengre og mykere avslutning.

Vranac, avkom av Tribidrag



Seghesio Family Vineyards er en vingård fra Sonoma Valley. Den er best kjent for viner

fra Zinfandel-druen. Vingården ble grunnlagt i 1895 med den opprinnelige 53-hektar Home Ranch 

vineyard. In 2016 omfattet Seghesio 60 hektar med 10 hektar under kontrakt i Rockpile. En liten del 

av produksjonen kommer fra historiske vingårder som eies av andre vinbønder.

Seghesio lager en rekke forskjellige Zinfandel-viner fra flere vinmarker.

Vingården lager flere andre “Italienske” rødviner. Disse inkluderer viner laget av

Sangiovese, Barbera, og Aglianico, foruten en blanding av Aglianico, Syrah og Cabernet Sauvignon. 

De har også tre hviviner laget av Pinot Grigio, Vermentino og Arneis.

https://www.wine-searcher.com/regions-sonoma+valley
https://www.wine-searcher.com/grape-544-zinfandel
https://www.wine-searcher.com/grape-27-barbera
https://www.wine-searcher.com/grape-5-aglianico
https://www.wine-searcher.com/grape-1651-syrah
https://www.wine-searcher.com/grape-76-cabernet-sauvignon
https://www.wine-searcher.com/grape-381-pinot-grigio
https://www.wine-searcher.com/grape-525-vermentino-rolle
https://www.wine-searcher.com/grape-718-arneis


1.  Seghesio Cortina Zinfandel 2013, California

100 % Zinfandel, 15%, kr.409,90

Smak: Ung, saftig og fast, preg av mørke bær og fat, litt varm ettersmak.

Lukt: Aroma preget av mørke bær og fat, innslag av urter og jord.

Farge: Dyp blårød.

Produsent: Seghesio Family, California, Dry Creek Valley.

Metode: Vinifiert av håndplukkede druer, skånsom pressing før langsom 

temperaturkontrollert gjæring, 3 ukers maserasjon, modnet i både nye og 

brukte eikefat før blanding og tapping.

Innhold:

Syre: 5,8 gram per liter

Sukker: 2,6 gram per liter

Aperitif: En strålende vin som tåler 10 til. Meget godt kjøp. (2012, smakt 

2015)

Wine Searcher: 91 poeng (Snitt).



Le Cantine Cristiano Guttarolo.

Ligger i innlandet i Puglia, ca 400 moh, 40 km. fra Bari.

Primitivo er hoveddruen, men også Negroamaro og andre.

Grunnlagt i 2004 av Cristiano Guttarolo. Ca. 7 hektar vinmark. 

Fra starten har Cristiano satset på naturlig vin. Klimaet er kjølig 

grunnet vind fra middelhavet, høyden og terrenget, og sammen 

med mye limestone gir dette druer med mye syre og komplekse 

aromaer. Vinstokkene er mellom 10 og 25 år, blir hovedsaklig 

Guyot-bundet og dyrkes organisk. Grunnen behandles 

biodynamisk med rik naturlig vekst mellom rankene. Ytelsen 

holdes lav og innhøstingen er manuell – i flere omganger. 

Vekstsesongen er lang, men uvanlig for Puglia kan modningen 

være utfordrende. Alle vinene fermenteres med naturlig gjær i 

tanker, uten bruk av svovel. Alle viner flaskes uten filtrering eller 

tilsetting av svovel.



2.   Christiano Guttarolo Primitivo Anfora 2016, Puglia

100 % Primitivo, 12,7 %,  kr.299,-.

Smak: Saftig, balansert med god lengde. Fruktig og leskende med fint bitt, deilig og myk i 

frukten, lang fruktig ettersmak, sitter lenge.

Lukt: Kirsebær og urter.

Farge: Klar rød. Parfymert lett rustikk, men også interessant duft.

Produsent: Cristiano Guttarolo

Syre: 5,5 gram per liter

Sukker: <3 gram per liter

Aperitif: En superkul primitivo som tåler 8 år. Meget godt kjøp. (2016, smakt 2018)

Wine-Searcher: 89 poeng (snitt)



Tikveš er den største vinprodusent i Makedonia og 

Sydøstlige Europa. Etablert i 1885, og produserer over 

20 million liter vin I året. Fra 2010 har de produsert 

premium single-vineyard viner.

Robert Parker’s Wine Advocate har gitt denne vinen 

91-93 poeng ved smaking fra tønnen. Vranec kan 

oversettes til “svart hingst”, som henviser til druens 

rubusthet og høye syreinnhold. Druene til Barovo-

vinen dyrkes 500 moh.

Tikveš Barovo 2012 smaker mye likt Ridge Lytton 

Springs, en Zinfandel-basert vin fra California. Rik og 

myk munnfølelse, markert snerpende og passe 

syrlighet. Dette er toppen av Makedonisk vin, masser 

av moden svart fruktsmak og kraftig bouquet bak en 

fargerik fasade.

Tikves Winery, Makedonia (Vin 3 og 5)



3. Tikves Barovo 2012, Makedonia

65% Tribidrag, 35 % Vranac, 14,5%, kr 311,40

Smak: Balanserte syrer, myke tanniner, kraftig struktur, lang og 

saftig ettersmak.

Lukt: Kompleks aroma av tørre bjørnebær, bringebær og tørre 

plommer.

Farge: Sort med lilla nyanser.

Metode: Håndplukket. 12 mnd. i fransk eik.

Syre: 5,1 gram per liter

Sukker: 3,2 gram per liter

Aperitif: En konsentrert og god vin som tåler 6-7 år. Godt kjøp. (2012, smakt 2017)

Wine Searcher: 88 poeng

Vivino: ****

Cellar Tracker: 88,5 poeng



Winery Zlatan Otok, Kroatia.
Ligger på øya Hvar, med bratte vinmarker, opp til 60% stigning. Etablert i 1985 av vinmakeren Zlatan 

Plenkovic, som kommer fra en famile med lange vinmakertradisjoner. De har flere vinmarker på Hvar, i 

Makarska og Sibenic. De har drevet med salg fra 1989. Klima og landskap skaper intense særpregede viner. 

Utnevnt til “Winemaker of the Year” 2 ganger. Total produksjon ca. 2 millioner flasker i året.

Zlatan lagrer denne vinen i en blanding av store eikefat og ståltanker i ca. ett år, før de de flaskes. Deretter 

lagres den i 4 mnd. før den slippes på markedet. Anbefalt å drikkes fra nå frem til 2028. Dekanter 2 timer før 

servering.

Vinen har en forførende kjerne av modne bjørnebær og plommer komplementert med sort pepper og ville urter. 

Den har en fyldig kropp, modne tanniner, varmende krydder og sjokoade. Den fine balansen mellom fersk 

syrlighet, intense aromaer og fast struktur gjør denne vinen til en sterk kandidat for lagring I kjelleren.

Stedet tilbyr marina, restaurant og overnatting.



4.  Zlatan Plavac 2013, Kroatia

100% Plavac Mali, 14%, kr.230,50.

Smak: Pikant.

Lukt: Plomme og fat.

Farge: Mørk rød.

Metode: Manuell høsting av utvalgte druer på Hvar. 

Modnet i store tønner på 40, 96 og 130 hl, samt 

ståltanker i ett år, og deretter 4 mnd. på flaske.

Syre:5,4 gram per liter

Sukker:3,3 gram per liter

Vivino: 4,1 av 5 mulige.

Cellar Tracker: 90-92 poeng.



Tikves Winery, Makedonia (Vin 3 og 5)

Tikves er det mest kjente vinområdet i republikken 

Makedonia, både for rød og hvit, søt eller tørr vin. 

Gudenes drikk er laget av de flotteste druer dyrket i 

uberørt natur under den makedonske sol. Tikves 

vingård grunnlagt i 1885, er en av de eldste i 

Makedonia, og fremstiller ca. 35 millioner liter vin 

om året. 

Bela Voda er en fyldig strukturert vin med brede 

skuldre. Smak av tobakk, sjokolade, mørke frukter, 

cedar og krydder. Tanninene er runde og 

snerpende. Avslutningen er lang og balansert. Dette 

kan minne om en Chateauneuf du Pape.



5.  Tikves Bela Voda, 2013, Makedonia

50 % Plavac Mali, 50 % Vranac, 14,5 %, kr. 311,50.

Smak: Fyldig, elegant, søte frukter, solid 

konsentrasjon, modne tanniner, lang ettersmak.

Lukt: Klassiske aromaer, hint av søt solbær og floral 

nyanser.

Farge: Mørk rød, blåtoner.

Metode: 12 mnd i franak eik.

Syre: 5,2 gram per liter

Sukker: 3,5 gram per liter

European Cellars: 92-94 poeng

Wine Advocate: 94 poeng

Vivino: 4,1 av 5.



I den mest sydlige og solrike delen av landet, nær 

Albania, finner vi vingården Milovic som regnes 

som den beste private vingården langs kysten. 

Familiegården har lange tradisjoner med å 

produsere ypperlige røde viner av Vranac, som er 

hoveddruen i Montenegro. Den ligger i et 

mikroklima kalt Briska Gora mellom innsjøen Sasko 

og Adriaterhavet. "Status“ er en kraftig sydlig vin 

med intens rubinfarge, og smaken preges av røde 

skogsbær.

Vingården har 18.000 vinstokker, 250 oliventrær og 

2000 tangerintrær. Årlig produksjon er 20.000 

flasker.

Ved siden av vingård har Milović 5 moderne 

utleieleiligheter med attraktive uteområder, og sin 

egen tavern med servering av mat og drikke.

Milović Winery, Montenegro



6. Milovic Status Reserve 2010, Montenegro

100 % Vranac, 13,5%, kr. 549,10

Smak: God balanse mellom frukt og eik.

Lukt: Svart kirsebær, pepper, seder og jord, vanilje.

Farge: Dyp mørkerød. 

Syre: 4,6 gram per liter

Sukker: <3 gram per liter

Aperitif: En konsentrert tradisjonelt laget og 

lovende 8 år gammel vin som tåler 10 år til. Minst. 

Godt kjøp. (2010, smakt 2018)

Vivino: 4,3 av 5 mulige.



ABeL takker for seg

Å, jeg ber.

De lukter jo ingen ting. Heldigvis ingen rosévin.


