


Toppviner

4 VINER SOM REPRESENTERER NOE AV DET BESTE FRA FORSKJELLIGE LAND

I  EUROPA



Vega Sicilia

VEGA SICILIA VALBUENA 5 ANO 2008

$179.99 / KR 939,-

Ved Jarl Kåre Johnsen



Bodegas Vega Sicilia

Ribera del Duero, DO-område i 

Valladolid, Castilla y Leon

 Vega Sicilias viner er kjent som de mest eksepsjonelle av spanske viner

 Vingården ble grunnlagt i 1864 av Don Eloy Lecanda y Chaves som plantet 

forskjellige viner fra Bordeaux området, inkludert Cabernet Sauvignon og Merlot

 I 1982 overtok Alvarez familien, samme år som Ribera del Duero fikk DO-status





Ribera del Duero er et spansk vindistrikt, regulert ved en egen 

Denominacion de Origen. Det ligger langs elva Dueros øvre løp, sentrert om 

byen Valladolid. Distriktet har en øst-vestlig utstrekning langsetter dalen på ca. 

115 km, fra Zamora i vest til San Esteban de Gomez i vest. Utstrekningen nord-

sør er 35 km på det meste. De mest berømte vingårdene ligger omkring 

Valladolid og Roa. Hovedtyngden av produksjonen ligger i provinsen Burgos, 
mellom Roa og San Esteban de Gomez.



Navnet Vega Sicilia har eksistert i flere

hundre år før vingården ble etablert. 

Ordet Vega er navnet på den grønne

vegetasjonen som vokser langs

elvebredden I Duero-dalen.

Sicilia refereres til Saint Cecilia som er

musikernes skyttshelgen. 

Flere byer i Castile y Leon har navn som

også benytter dette helgen-navnet



Vega Sicilia produserer 3 forskjellige typer viner:

•Unico - En Gran Reserva vin som er “Flaggskipet” til Vega Sicilia. Vanligvis lanseres

vinen 10 år etter at druene er høstet (av og til opptil 15 år og mer).

•Høstingen skjer fra noen av de eldste rankene i Ribera del Duero med ca 80% 

Tempranillo og 20% Cab. Sauvignon. Unico står for litt mindre enn 1/3 av Vega Sicilias

produksjon. I en dårlig sesong kan de droppe produksjonen av Unico,
]

•Valbuena 5° - 5° indikerer at vinen har blitt lagret I 5 år før lanseringen. Vinen er

blandet med Tempranillo, Merlot og Cab Sauvignon. 

•Vega Sicilia Unico Reserva Especial - Dette er en blend av forskjellige Unicos, 

lagret I minst 10 år. Vinen har ingen årgangsbetegnelse og kan inneholde viner fra

høstinger mer enn 30 år fra hverandre.  

•Vinen er dyr og ikke lett å få tak i.

http://en.wikipedia.org/wiki/Vega_Sicilia


Referat fra Hugh Johnson

 Etter å ha sammenliknet Vega Sicilia fra Rioja 

produsenter som Marques de Risal og Merques de 

Murrieta til Chateau Lafite Rothschild og Chateau 

Mouton Rothschild uttalte følgende:

«Vega Sicilia is the Latour; but Latour of a vintage that

has raisined the grapes and fried the picking crews»

(dvs betydelig varmere klima og ulike vekstforhold) 



Vega Sicilia Valbuena 5 Ano 2008

 Red wine Crianza 2008

 Lagret i 25 måneder på fat med fransk og amerikansk 

eik

 Lansert i 2013

 Druer: hovedsakelig Tempranillo, noe Merlot og en liten 

prosent Cab. Sauvignon

 Styrke 14,5%



• Produksjon: 

• 0,7 liter 179 295 
flasker 

• Magnum 3 436 
flasker

• Dobbel Magnum 154 
flasker



COLOR

Intense, clean and bright ruby red colour.

NOSE

Intense and complex nose full of nuances. Initially, the aromas provided 

during the ageing appear. Little by little they give way to red and black fruit 

in its optimal ripening followed by all kind of nuances: balsamic, spicy, 

toasted, smoked and a wide range that will be noticed as the wine evolves 

in the glass.

FLAVOUR

An expressive, complex and balanced red wine with a very good structure. 
Long and very pleasant. A round wine from Ribera del Duero.





Toppviner

Italia

Roagna “Asili” Barbaresco 2008

Even Borten Lunde



Barolo

Barbaresco

Barolo ble hjulpet fram av adel og kongelige, hoff og diplomati. Barbaresco kom i skyggen av sin berømte nabo

Kong Carlo Alberto di Savoia Grev Camillo Benso di Cavour 

Markise Giulietta Falletti di Barolo Kong Vittorio Emanuele II 



Størrelsen på Barolo og Barbaresco

Vinmarker:

Barbaresco: 700  ha

St-Julien: 900  ha

St-Estèphe: 1 200  ha

Pauillac: 1 200  ha

Margaux: 1 400  ha

Barolo: 1 700  ha

Ribera del Duero:19 000  ha



1844: Den franske ønolog Louis Oudart laget tørr rødvin av Nebbiolo

1894: Domizio Cavazza grunnla Cantina Sociale di Barbaresco (Startskuddet for 

Barbaresco) Målsetning: Lage en mer elegant og mindre krevende vin enn Barolo

Litt til om Barolo og Barbaresco

DOCG regulering for produksjon av Barolo / Barbaresco er gitt ved president-forordninger. Fritt oversatt:

• Kun Nebbiolo-druen fra klonene Michet, Lampia og Rosé skal benyttes

• Druene må kun komme fra de angitte DOCG-områdene (Barolo / Barbaresco)

• Kun vinmarker med korrekt lokalisering, aspekt og skråning er passende

• Jorden må være dominert av leire og kalkstein

• Maksimum drueutbytte er 60 quintaler per hektar (1quintal = 100 kg)

• Vinproduksjon og lagring må kun foregå i drueproduksjonsområdet (med noen unntak)

• Minimumverdier er 12,5% alkoholstyrke, 23 gram tørrstoff og 5 gram syre per liter

• Blanding med yngre eller eldre vin av samme type er tillatt opp til 15%

• Minimum lagringsperiode er 3 år for Barolo og 2 år for Barbaresco



Årgangstabell for Barbaresco



“Grand Cru” i Barbaresco kommune

Roagna-familien og dens vinmarker

Tippoldefaren startet

vinproduksjon

i landsbyen Barbaresco

Besteforeldrene flyttet

hus og vinkjeller

til grenden Paglieri

på toppen av Pajé

Bestemoren arvet

0,24 ha i Montefico

Aspekt sørøst

Oldefaren kjøpte

6 ha  i Pajé

Crichet Pajé på åskammen

Aspekt sørvest

Bestefaren kjøpte

0,22 Ha i Asili

Aspekt sørvest

Faren var først en moderne, 

siden en tradisjonell vinbonde

Sønnen Luca er utdannet ønolog

med tradisjonell og langsom stil



Totale vekstmiljø (Terroir) I:

Jordsmonn: Feltspat, kvarts, glimmer, mergel- og kalkholdig jord

Feltspat:  Mineral som utgjør 60% av jordskorpen

Kvarts: Mineral av silisium og oksygen. Vanligste mineral etter feltspat          Granitt

Glimmer (Eng: Mica):  Mineral av sjiktsilikat 

Kalkstein (Eng: Limestone):

Homogen sedimentær bergart (Ikke lagdelt avsetningsbergart)

Mineral som vesentlig består av kalsiumkarbonat CaCO3

Mergel (Eng: Marl): Kalkholdig leire, 25-75% kalk 

Kalk (Eng: Lime):       Kalsiumkarbonat CaCO3 eller kalsiumoksid CaO

Leire (Eng: Clay):

Vanligvis kjemisk forvitring av silikatbergarter

Tverrsnitt mindre enn 0,002 med mer

Skilles fra silt (kvabb) ved at det ikke knaser ved tygging!

(Silt har tverrsnitt mellom 0,002 og 0,05 mm)

Jord med liv



Totale vekstmiljø II:

Klonal utvelging kontra masseutvelging

Vinstokkenes alder og vinmarkenes aspekt

Klon: Hver stikling, tatt fra en vinstokk, er en klon av den planten

Klonal utvelging (Eng: Clonal selection): Alle stiklinger er tatt fra én ideell vinstokk

Masseutvelging (Eng: Massal selection): Stiklinger er tatt fra forskjellige vinstokker

av samme type som har kollektivt vist de mest ønskede trekk

Benyttes av Roagna i alle vinmarker

Aspekt : Sørvest: Pajé og Asili

Sørøst: Montefico

Gamle vinstokker: Lav produksjon og høy kvalitet

De fleste vinstokker er 60-80 år gamle

Kan ha minst 10 m lange røtter

Grønn høsting ikke nødvendig etter 15-årsalder

Topp balanse mellom kvantitet og kvalitet



Roagnas vinmarker og vinlaging

•Naturlige vinmarker (organisk, ikke kjemisk jordstell)

• Ikke bruk av pestisider inklusive herbisider (ugressmiddel)

• Over 300 gresstyper vokser fritt mellom vinstokkradene

• Ingen enzymer

• Individuell naturgjær for hver vinmark: 

5 kg høstes en uke før den virkelige innhøsting

Fottramping av dette for å starte gjæring

Resultatet blandes med druene fra den virkelige innhøsting

• Langsom gjæring i store åpne eikefat på over 5000 liter

• Uhyre lang maserasjon på skinn og steiner (60-100 dager)

• Lagres i minimum 5 år i store nøytrale eiketønner før tapping

• Ingen klaring eller filtrering

• Minimalt med svovel tilsatt ved tapping

Roagna-vinmark til venstre

Biomangfold



Roagna Barbaresco på vinmonopolet

Kr 1.100 for Pajé riserva 1998

Kr 2.500 for Crichet Pajé 2004 Kr 700 for  Pajé Vecchie Viti 2008

Kr 430 for  Pajé 2008

Kr 700 for  Montefico Vecchie Viti 2008

Standard Montefico ikke tilgjengelig

Kr 700 for Asili Vecchie Viti 2008

(Vecchie Viti = Gamle vinstokker)

Kr 500  for Asili 2006



Vinmonopolet:Roagna Barbaresco Asili Vecchie Viti 2008: kr 700



Barolo Barbaresco

Barbaresco er ute av Barolos skygge

Mye takket være Domizio Cavazza, Angelo Gaja, Bruno Giacosa, Ceretto og Roagna

Roagna-familen:

• Under radaren til vinskribenter i mange år

• En av de beste “verdi for penger”-viner i verden

• Tradisjonell og innovativ

• Luca Roagna: Følge familiefilosofien og uttrykke vårt område



r

Frankrike

Bordeaux

Chateau Leonville Barton Saint-
Julien 2000

Jon Hennie



Ch. Leoville Barton



Distrikt: Saint Julien

2.cru

Drueblanding: 72% CS- 20% M- 8%CF

Årgang: 2000

2.vin: La Reserva de la Leoville Barton



Familien Barton

Thomas Barton 1725

Hugh Barton 1825 kjøpte Ch. Langoa

Ronald Barton frem til 1924

Anthony Barton 1924 (onkel)

Lillan datter av Anthony driver eiendommen

i dag





Produksjon

Leoville Barton produseres på Ch. Langoa.

Ch. Leoville har ikke eget chateau.

Hugh Barton kjøpte Ch. Langoa først

Leoville parsellene ble kjøpt senere

Naturlig med produksjon på et sted



Produksjon fortsatt.

Ch. Langoa er 3.cru



Frankrike

Cote – Rotie

E.Guigal Chateau d’Ampuis 2010

Steinar Bjanger



Chateau de Ampuis









Jordsmonn-Klima

Cote Blonde. Sand ,skiferstein ,kalkstein og kritt

Cote Brune- ( den nordligste delen) ,Granitt  stor 

andel leire og jernoksyd

Meget bratt. Opptil 60 graders skråning

Nord-Rhone har et kontinentalt klima som innebærer 

kalde vintere og til dels meget varme sommere.

Mistral-vinden er en betydelig klimafaktor



Historikk , Guigal

 Ernest Guigal grunnla firmaet i 1946

 Sønnen Marcel overtok i 1961

 I 1984 kjøpte han Vidal Fleurie

 1 1995 kjøpte firmaet Chateau d, Ampuis.

 Dette ble totalrenovert  og er nå firmaets hovedanlegg.

 De senere år har sønnen Philippe overtatt driftsansvaret.

 Guigal har også  eiendommer i Condrieu, 

Hermitage,Crozes Hermitage og Saint -Joseph



Fakta om Chateau d,Ampuis.(Vinen)

Første årgang laget i 1995

Druesammensetning:   Syrah 93%  Viognier 7%

Alder på vinstokkene:     30-55 år

Avling: 35hl/ha

Årlig produksjon : ca: 27.000 flasker

Rating:  Parker 94, Wine Spectator 97



Innhøsting

 Svært sent for max. Modning og smaksfylde

 Vinifikasjon:

 Vinen lages av røde druer fra 7 forskjellige marker i Cote Brune et 
Blonde og Vionier.

 Vinene gjæres først hver for seg, senere samles de alle i store, tette 
temperaturkontrollerte ståltanker hvor de samgjærer i fire uker. 
Appelasjonsreglene for AOC  Cote- Rotie krever samgjæring.

 Hvor mye stilker som er med under gjæringen, bestemmes ved 
innhøstingen.

 Vår årgang har ca.10% av stilkene med.

 Etter 4 uker blir vinen tappet over på nye fat av fransk eik



Modning ,(elevation)

 Vinen ligger ca. 30 måneder på fat

 Omstikkes, filtreres ikke.

 Tappes på flasker  for videre modning

 Drikkes best 5-15 år gammel ,men har  potensial 

til 30+



Hva ser øyet?

Dyp rød til fiolett vin

Tett kjerne 



Duftpreg

 Pepperpreg

 Tydelige trearomaer (vanilje –brent fat)

 Røde og mørke bær

 Fioler

 Bacon-fett

 Asiatiske kryddere

 Lakris

 Samlet sett:Tett,Uttrykksfull, Intens

 2010 –årg spesiellt god . Og vinen deretter



Smaksbildet:

 Selvsagt finner man igjen mye av det som 

duften har vist

 Tanninrik

 Krydderpreget

 Stor fruktighet

 God syre som balanserer godt

 Smak selv



Utloddningsviner:

Cuinta do Crasto 2012, Portugal

Quinta da Vale d. Maria 2003, Portugal

Vergelegen 2002, Sør Afrika



Cuinta do Crasto 2012, Portugal

Tinta Roriz, Tinta Barroca, Touriga Franca, Touriga Nacional

AGEING

95% in stainless steel vats.

5% in oak barrels.

TASTING

Colour: Deep violet.

Nose: Fresh and intense berry fruit aromas with subtle

floral notes.

Palate: Elegant with good volume. Rounded and 

finely-textured tannins give the wine a perfectly

balanced structure. Fresh berry fruit flavours

complete the harmonious palate. Good length. 



Quinta da Vale d. Maria 2003, Portugal

Wine Searcher score 88 / 100

Sandra Tavares da Silva

Grapes used for Quinta Vale D. Maria Douro Reds come from all the oldest plots of the quinta, averaging 

some 60 years of age, and covering a broad spectrum of more than 40 different Douro traditional varieties, 

among them Tinta Amarela, Rufete, Tinta Roriz, Tinta Francisca, Touriga Franca, Touriga Nacional, Sousão, and 

many others. These have been carefully chosen after many years experiencing its incredible high 

quality results



Vergelegen 2002, Sør Afrika
46 % Cabernet Sauvignon, 29 % Merlot, 25 % Cabernet Franc

Pris i dag 437 kroner i USA

Parker rating 90 / 100


