
Sardinia

Hvor drar man? Tunis? Afrika? Napoli, Roma. 

Firenze? Ikke dra i det hele tatt. Altså hvor? 

Spania eller Sardinia. Spania eller Sardinia. 

Sardinia, det er som ingensteds. Sardinia har 

ingen historie, ingen data, ingen rase, ikke noe 

å tilby. Man sier at hverken romerne eller 

fønikerne, grekerne eller araberne, klarte å kue 

Sardinia. Det ligger på utsiden; utsiden kretsen 

av sivilisasjon. Som Baskerland. Jovisst, det er 

italiensk nå, med sine jernbaner og busser. Men 

det er et uinntatt Sardinia. Det ligger innen 

nettet av den europeiske sivilisasjon, men har 

ennå ikke landet. Og nettet er gammelt og fillet. 

Nokså mange fisker slipper gjennom nettet til 

den gamle europeiske sivilisasjon. Slik som den 

store russiske hval. Og sannsynligvis til og med 

Sardinia. Altså Sardinia. La det bli Sardinia.



Kjapt om Sardinias Historie

Fønikia, 800 f.Kr. - 510 f.Kr. 

Kartago, 510 f.Kr. - 240 f.Kr. 

Roma, 240 f.Kr. - 456 
Bysants, 534 - 698 Aragón, 1323 - 1720 

Savoia, 1720 - 1861 

Arabere, 698 - 1323

Kongedømmet Italia, 1861 – 1946

Republikken Italia, 1946 -

Vandalene, 456 - 534 

Vendsyssel

VendelHallingdal

Andalucia

Nurager

Nuragisk kultur til omkring år 300

i det indre av Sardinia



Sardinia

Vi må avklare:
Hva kaller man en person fra Sardinia?

Sarder er det riktige navnet på folket her.
Opprinnelig et folk av gjetere og jegere

Sardiner blir helt feil

Sardinen har fått navnet sitt av Sardinia. 
En populær sardinsk fisk!



Trafikken på Sardinia



Vinrangering av Italias Regioner

Ledertrøyen:

Piemonte

Toscana

Forfølgerne:

Veneto

Campania

Trentino - Alto Adige

Friuli – Venezia Giulia

Sicilia

Hovedfeltet:

Umbria 

Marche

Lombardia

Sardinia

Emilia-Romagna

Abruzzo

Puglia

Baktroppen:

Lazio

Calabria

Liguria

Basilicata

Valle d’Aosta

Molise



Sardinias posisjon i Middelhavet

Like nære Afrika og fastlands-Italia



Noen av kildene

Jancis Robinson:
The Oxford Companion to Wine, 3. utgave, 2006

Jancis Robinson, Julia Harding, José Vouillamoz: 

Wine Grapes. A Complete Guide to 1368 Vine Varieties, 
including their Origins and Flavours, 2012

Ian d’Agata:
Native Wine Grapes of Italy, 2014 (609 sider!) 
Cathinka Deges bibel om italienske vindruer

Oz Clarke:
Druer og Viner fra hele Verden, 2001

Claudia Tavani:
Født og oppvokst på Sardinia
Allsidig om Sardinia på nettsiden Strictly Sardinia

Nikki:
Født og oppvokst i California. Samboer/gift med sarder
Allsidig om viner fra Sardinia på nettsiden Palm & Vine

Arne Ronold & Co.:
Italiensk Vin, 3. utgave



Vinens Historie på Sardinia

Fastlands-Italia og verden overser stort sett viner fra Sardinia

Sicilia lager seks ganger mer vin og får mye mer internasjonal oppmerksomhet

Mange av dagens vinstokktyper ligner på disse eldgamle slagene

Sardinia har opp imot 150 lokale varieteter

En typisk sardinsk vinmaker vil påstå at Cannonau/Garnacha er en lokal vinstokk

Faktum er at det er umulig å fastslå i dag hvem som var først 

Mange familier har sin egen Cannonau vingård for eget konsum

Nuragisk stein vinpresse fra Bronsealderen funnet ved landsbyen 

Monastir

Dette var før ankomsten  av fønikere og romere



Sardinia først ute?

Arkeologi, nye bevis: Sarderne først i å lage vin i Middelhavsregionen



Paradigmeskifte

Et systematisk skifte i måten å tenke på som er 

av betydelig størrelse og rekkevidde.

Introdusert av vitenskapsteoretikeren Thomas Kuhn i boken

«The Structure of Scientific Revolutions» i 1962

Paradigmeskifte innen vinens verden:

• Fra historiske og familiære tradisjoner til teoretisk og praktisk kunnskap

• Fra kvantitet til kvalitet

Hvor startet paradigmeskiftet innen vinens verden?

• Bordeaux!

Paradigmeskifte innen naturvitenskapene er oftest formulert av enkeltpersoner:

• Nikolaus Kopernikus: Det heliosentriske verdensbildet

• Charles Darwin: Evolusjonslæren

• Albert Einstein: Relativitetsteoriene

Hvorfor skjedde paradigmeskiftet i Bordeaux?

• Et ikke uttalt behov, som ble sett av to handlekraftige menn ved Bordeaux universitet. Hvem?



Ett av de viktigste navn i moderne vinhistorie

Frankrike:

Jean Ribéreau-Gayon (1905 – 1991)

Kjemiker, far til moderne vinvitenskap

Professor ved universitetet i Bordeaux



Verdens viktigste vinmaker (ønolog)

Emile Peynaud (1912-2004)
Far til moderne fransk vin (ønolog)

Sammen med Ribéreau-Gayon dannet han

Senter for Ønologi ved Bordeaux universitet

Gikk mot mange tradisjoner på 50- og 60-tallet:

Uten ham ville Bordeaux og vinverden vært på et mye lavere nivå i dag

Skjellsord: Peynaudisjon

• Ha et kritisk kvalitetsblikk på hele prosessen fra vinmark til flaske

• Utfør grønn høsting for å øke kvaliteten

• Vær nøye med temperaturen

• Tillat malolaktisk gjæring når den er gunstig for kvaliteten

• Høst senere, vent til druene er modne

• Fjern skadde og umodne druer

• Vær kvalitetsbevisst ved opphenging og beskjæring

• Vær pinlig nøye med renhold



The Taste of Wine

Bok av Emile Peynaud:

The Art and Science of Wine Appreciation

1. The Science and Practice of Winetasting

2. The Senses and How they Work

3. The Visual Aspect of Wine

4. The Sense of Smell

5. Taste and Tasters

6. Tasting Problems and Errors of Perception

7. Tasting Techniques

8. Balance in Wine

9. Winetasting Vocabulary

10. Training Tasters

11. Quality in wine

12. The Art of Drinking



Peynauds berømmelse og inflytelse

økte sterkt med årene 

1970-årene: Konsulent for Antinori noen få dager årlig

1983: Århundredes vinmaker

Mentor for den unge italienske ønologen Giacomo Tachis



Italia i særklasse viktigste vinmaker

Giacomo Tachis (04.11.1933 – 06.02.2016)

Far til supertoskanerne og moderne italiensk vin

Uteksaminert fra ønologisk skole i Alba i 1954

Forelsket seg i Sardinia !!!Decanter Man of the Year 2011

Konsulent for utallige vingårder

1970-1990: Moderne revolusjon i vinmaking i Italia

Tachis skapte supertoskanerne Sassicaia, Tignanello og Solaia

Peynaud besøkte også Antinori en gang i året

Flere reiser til Bordeaux til sin mentor Emile Peynaud

Ansatt hos Antinori i 32 år fra 1961 til 1992

Steg hurtig til teknisk direktør 

Ansatt som junior vinmaker hos Antinori i 1961



Giacomo Tachis og Sardinia

I sin bok Sapere di Vini (Viten om Vin) sier han:

Jeg har alltid elsket Sardinia for øyas intense natur.

Og det sterke, beskjedne og gjestfrie folk som bor der.

Og bøndene og vinmakerne og deres jordbruksverden.

For ikke å snakke om vinene, så verdige, noen ganger strenge, 

noen ganger elskverdige, rike på farge og smaksintensitet!

Han ble konsulent for flere vingårder sør på Sardinia.

Han har påvirket hvordan druer benyttes for å skape harmoniske viner.   

Han ble også medeier i vingården Agri Punica i DOC-området Carignano del Sulcis

Han er far til flere Supersardere



En av Sardinias viktigste vinmakere

Patriarken  «Zio» Giovanni Cherchi fra Usini

(Zio = Onkel)

Zio er/var kjent over store deler av Sardinia som en autoritet

Oppfattet som en pioner på sardinsk vindyrking og vinlaging

Berget druen Cagnulari fra utslettelse. Vi skal smake en tvillingvin

Var med å raffinere Vermentino til DOCG-status på Sardinia

Vinicola Cherchi fra Usini: Stedet hvor de lager god vin! Grand 

Cru!

Ser vi ikke kjente 

ansikter fra ABEL-

gruppen her, 

sammem med Zio? 



Hos Sardinias viktigste vinmaker

Inspeksjon av vinmarken
Tor fikk senere jobbe litt

ABEL-gruppen hos Cantina Cherchi

Jill er fotograf, Even sjåfør



Sardinias best kjente druer

88      Malvasia di Bosa = Malvasia di Sardegna ≈ Malvasia di Lipari

89      Vernaccia di Oristano

Vi skal ikke smake disse vinene:
Ansonica
Gaglioppo
Giró
Monica
Moscato
Nasco
Nieddera
Pascale
Semidano
Torbato

Derimot disse vinene skal vi smake på:
86      Nuragus Sannsynligvis en ekte sardinsk drue, ukjent andre steder i verden
87      Vermentino ≈ Favorita (Piemonte) ≈ Pigato (Vest-Liguria) ≈ Rolle ( Provence)

88      Cannonau = Grenache noir (Frankrike) = Garnacha tinta (Spania)
87      Carignano = Bovale de Spagna = Carignan (Frankrike) = Cariñena / Mazuelo (Spania) 
90      Bovale sardo ≈ Cagnulari (Zios drue) ≈ Graciano (Spania)
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Argiolas og Pala

Naboer i landsbyen Serdiana

500 m

Argiolas var en Sardinia-favoritt på Polet i mange år:
• Turriga: Cannonau, Carignano, Bovale Sardo, Malvasia Nera

Ikon! - Sannsynligvis Sardinias beste rødvin
• Costamolino Vermentino
• Costera Cannonau (fremdeles på Polet)

I dag er Pala polets favoritt på Sardinia:
• Sálnico Nuragus
• Stellato Vermentino
• Cannonau di Sardegna Riserva
• Essentija Bovale

Vi skal smake alle disse fire vinene

Giacomo Tachis var konsulent for Argiolas i mange 
år



Hvitvinsdruen Nuragus

Vinstokk med grønne druer, som muligens kom fra Fønikia.

Er kun plantet på Sardinia, hvor den har den lengste historien.

Nummer to etter Vermentino i beplantet areal

Jancis Robinson & co (2012): «Utgammel, produktiv og generelt lite bemerkelsesverdig drue»

Oz Clarke (2001): «Glemmes 

fort!»

Navnet kan komme fra Fønikia:  Nur: I full fyr

eller

Navnet på de avkortede koniske tørrmurte

konstruksjoner funnet over hele Sardinia: 

Nurage

Ian d’Agata: «Hver gang noen (med autoritet) sier at italienske hjemlige varianter 

ikke er så interessante, tenker jeg på Nuragus»



Nuragus

Beste produsent er, ifølge Ian d’Agata, Pala med sin «I fiori Nuragus» 

Pala: «Nuragus er en del av vårt DNA!» Den skal vi smake nå

Etter år med observasjon og prøving ble Nuragus’ sanne kvalitet synlig.

I dag vet vi det er en meget interessant grønn hvitvinsdrue, som kan gi komplekse viner! 
Er nå formelt begrenset til 140 hl/ha (2010), men i praksis mye mer begrenset

Moderne produsenter gjorde i starten feilen med tung beskjæring og aggressiv fjerning av 
løv. 

Uten løvtak ble vinen syrefattig og slapp.

Lenge var Nuragus slapp og kjedelig, med altfor høyt utbytte.

Uhemmet kan den gi opp til 300 hl/ha! 

Kallenavn sier sitt: 

• Overflod 

• Ta tak i bøttene! 

• Druen som fjerner gjeld



I Fiori Nuragus di Cagliari 2020 DOC

Tilbehør: Mager fisk som forrett, deretter kokt fisk og lett krydret hovedrett. 
Serveres ved 10 - 12 12°C. Åpnes umiddelbart før servering.

Apértif: «En god vin som tåler 4-5 år. Meget godt kjøp» 86 poeng

Pala

Druer: Nuragus 100%.

Oppbinding: Lav oppbinding av tradisjonelle busker

Vinmarksalder: 45 år

Vinifiksjon, modning, lagring: Mosten oppnådd ved forsiktig pressing av duren, 
som renses først og tilsettes utvalgt gjær. Den er deretter overlatt

til gjæring i ståltanker ved 15°C. Ved gjæringens slutt og en lett klaring, 
hviler den en par måneder på ståltank før den tappes på flasker

Type jord: Leire, kalkholdig, fattig in konsistens i middels bakkete terreng

Avkastning: 90 - 100 hl/ha

Farge: Svak strågul farge med grønlige anslag og refleksjoner

Duft: Mild fruktaroma, med god intensitet og varighet. Friske vegetabilske undertoner

Smak: Tørr og frisk smak, med god intensitet og syre. Middels lengde



Vermentino

Kjært barn har mange navn:
Vermentino

• På Sardinia
• Kysten av Toscana
• Øst for Genova i Liguria

Pigato
• Vest for Genova i Liguria

Favorita
• Piemonte

Rolle
• Frankrike

På Sardinia:
• Vermentino utgjør 17 % av vinmarkene, 4200 ha
• Vermentino di Sardegna, DOC 1988
• Vermentino di Gallura, DOC 1975, DOCG 1996

Frankrike innser hvilket navn som selger:
Rolle har skiftet navn til Vermentino

DOCG



Vermentino på tokt

NATOs forskningsfartøy Maria Paolina G

Kjøpte alltid sin vin hos Ligurias største vinfirma; Cà Lvnae
• Chianti rødvin
• Vermentino hvitvin

Tokt rundt Sardinia i 1984:
Laboratorium med eget kjøkken
Nattmat med spaghetti og vin
Måtte bunkre vin på nytt i 
Cagliari



Stellato Vermentino di Sardegna 2019 DOC

Tilbehør og servering: Generell sjømat, skalldyr, delikak fisk, med lette sauser, supper uten for sterke krydder. 
Serveres ved 12° C, åpne flasken ved servering.

Apértif: «En smaksrik og konsentert vin som tåler 5-6 år. 

Meget godt kjøp» 87 poeng 

Pala

Druer: 100% Vermentino

Oppbinding: Lav espalier

Vinmarksalder: 60 år

Avkastning: 65 hl/ha

Type jord: Sand og kalkholdig leire rik på småstein, slakk bakke, 
150/180 m høyde over havet

Gjæring: Etter en rensing er mosten oppnådd ved forsiktig pressing av druene. 

Med gjær fra egen vingård foregår gjæring I ståltanker ved kontrollert temperatur på 12° C

Modning: Etter gjæring forblir vinen I kontakt med  I omtrent fem måneder. 

Deretter er vinen klarert og tappet på flasker. 

Utseende: Intens strågul farge med grønnlig tinges. Brilliant

Duft: Intens, lingering aroma with vegetabilsk and duft av kratt og sommerfrukter

Smak: Behagelig nese-munn harmoni, varm og full av god lett syre, balansert


