
Cannonau

= Grenache noir (Frankrike) 

= Garnacha tinta (Spania)

Garnacha oppsto sannsynligvis/muligens i Aragon

Tidlig spredning til Sardinia, Corsica og Sør-Italia

Ikke alle sardere er enig i dette!

Sta som et esel, en sarder vil drikke sin Cannonau og erklære den som en opprinnelig sardisk vindrue.

Fagfolk synes å mene at det er umulig å si om druens opphav er Sardinia eller Aragon. 

Å drikke Cannonau er å erfare Sardinia i et glass!



Fenoliske forbindelser (Phenolics)

Fenoler: Kjemiske struktur som består av én eller flere benzen-ringer med litt i tillegg. 

Fenolens benzen-ringer liker å henge seg sammen 

til polyfenoler, og til andre ting.

Garvesyre

http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Gallic_acid.svg


Cannonau og helse

A votre santé! For din helse! Skål! 

Vin kan forlenge livet!

Derfor er vin sunt for deg!

Både de som ikke drikker alkohol og de som drikker for mye, er mer utsatt for 

hjerte- og karsykdommer, hevder professor og forsker Roger Corder ved William 

Harvey Research Institute i London .

Det indre av Sardinia har sin Cannonau. Og der har man verdensrekord i gamle menn!

Procyanidin er en polyfenolgruppe som også 

finnes i bl.a. mørk sjokolade, tranebær, epler, 

valnøtter og granatepler, og som virker gunstig på 

blodkarenes funksjon.

Et glass med rødvin daglig virke forebyggende 

mot hjerte- og karsykdommer, diabetes og 

demens. Grunnen er antioksidanter generelt og 

polyfenolen procyanidin spesielt.



Bevegelse

Rett livssyn/

tankesett

Spise og drikke 

klokt

Tilhørighet

Levetid på Sardinia

Barbagia-regionen på Sardinia: 

Prosentvis verdens høyeste konsentrasjon av menn over 100 år

1.    De pumper ikke jern, løper marathon eller bedriver gymnastikk.

De lever i omgivelser som hele tiden dytter dem til bevegelse uten å tenke på det.

2.    De har følelse av formål med livet som gir ekstra livslengde

3.    De hindrer stress ved å ta en blund eller ha en «happy hour»

4.    De stopper spising når de er omkring 80% mette

5. De spiser hovedsakelig vegetarisk mat,

som inkluderer bønner, soya og linser. 

Vanligvis kjøtt en gang i uka. 

6. Moderate drikkere lever lengre enn ikke-drikkere. 

De drikker 1-2 glass Cannonau daglig. 

Spar ikke 14 glass til fredag kveld!

7.    Forskning viser at ukentlig kirkegang, øker livslengden

8.    De holder seg til én livspartner, og øser tid og kjærlighet på barna.

9.    Gunstige sosiale nettverk gir sunn helse. Dårlige vaner er smittsomt.



Cannonau «Grand Cru»

Cannonau di Sardegna kan lages overalt på øya.

Provinsene Nuoro og Ogliastra utgjør Classico-sonen.

De beste områdene er antydet med rosa farge.

Vår Cannonau-vin i kveld kommer fra Santadi.

Cannonau di Sardegna Riserva fra Cantina Pala

Kom og besøk oss →



Cannonau di Sardegna Riserva 2016 DOC

Tilbehør og servering: Grillet eller grytestekt rødt kjøtt, velsmakende krydrede hovedretter, modne oster

Apértif: «En flott vin som tåler 8 år. Meget godt kjøp»  88 poeng 

Pala

Druer: Cannonau 100%

Oppbinding: Lav espalier

Vinmarksalder: 45 år

Avkastning: 60 hl/ha

Type jord: Leiraktig, kalkholdig I middels bakkete, rik på struktur,
150/180 m høyde over havet

Gjæring: Etter manuell høsting tidlig på morgenen er det maserasjon 
på skallene ved kontrollert temperatur I 10 dager. 
Ved slutten av alkoholgjæringen foregår den malolaktiske gjæringen. 

Modning: Forbedring I 12 måneder i tre tusen liter franske eikefat, fulgt av tre måneder i ståltanker 
og fire måneder på flaske.

Utseende: Mørk rubinrød farge, nesten ugjennomtrengelig

Duft: Intens antydning av små røde frukter, solbær og kirsebærsyltetøy, 
sammen med fine krydderantydninger

Smak: Glatte, elegantee tanniner, hel Kropp, omsluttende. Lang avslutning



Carignano

Jancis Robinson & Co, 2006:

• Den ufasjonable Carignano!

• Carignano var en forbannelsen for europeisk vinindustri

• Carignano er mest kjent for sine ufordelaktige sider

Oz Clarke, 2001:

• Fylte opp Europas vinsjø på 1900-tallet.

• Er i tilbakegang, men det går ikke fort nok

• Bidrar med lite glede

• Carignano er følsom for mange sykdommer

• La noen gamle Carignano vinstokker bli beholdt, men ikke plant!

• I dag synes Carignano et merkelig valg

• Carignano har mye av alt, unntatt finnesse og sjarm

• Upassende for tidlig konsum og uverdig for lagring

• På Sardinia er noen ganger Carignano del Sulcis påfallende seriøst velsmakende 



Carignano del Sulcis DOC

Den stygge andungen kom til sine egne sørvest på Sardinia som Carignano del Sulcis DOC

Fem ganger S: Sulcis, Sjø, Salt, Sand, Sicorro! Sicorro: Tørr, varm afrikansk vind



Giacomo Tachis, Carignano og Sulcis

Cantina di Santadi er Sardinias beste kooperativ, bygd i 1960

• Tachis så potensialet til kooperativet og ble konsulent der fra starten av 1980-årene

• Kvaliteten skjøt i været med gjennombrudd i verdensmarkedet

Agripunica er et felles prosjekt mellom fire partnere, også dette i Santadi:

• Bolgheris Tenuta San Guido Sassicaia gruppe

• Cantina di Santadi

• Santadis president Antonello Pilloni

• Giacomo Tachis

Fire  “Supersardere” ble resultatet fra disse to vingårdene:

• Terre Brune:     95% Carignano - 5% Bovaleddu (Boval Sardo)

• Rocca Rubia:  100% Carignano

• Barrua: 85% Carignano - 10% Cabernet S - 5% Merlot

• Montessu:        60% Carignano - 10% Cabernet S - 10% Cabernet F - 10% Merlot - 10% Syrah



Det var en gang flott utvalg på polet!

Tre Supersardere fra Giacomo Tachis

Den eneste Carignano del Sulcis på polet i dag



Sardinia og Priorat

De to mest kjente rødvinsdruer på Sardinia er Cannonau og Carignano

De to mest kjente rødvinsdruer i Priorat er Garnacha og Cariñena

Cannonau = Garnacha

Carignano = Cariñena

De to viktigste røde druene på Sardinia og i Priorat er de  samme.

Begge har svært gode forhold for sine druer, og begge gir rødviner av høy kvalitet.

Hvorfor har da Priorat høy status i vinverden, mens Sardinia og Sulcis er tilnærmet ukjent?



Sardus Pater Carignano del Sulcis

Is Solus 2020 DOC

Tilbehør og servering: Storfe, lyst kjøtt og ost!

Apértif: «En herlig utgave av denne vinen som tåler 8 år. Meget godt kjøp»    87 poeng 

Sardus Pater

Drue: 100% Carignano 

Kultivering: Upodede busker

Vinmarksalder: 35 år

Avkastning: 35 hl/ha

Type jord: Sand i sjønivå

Gjæring: Ståltanker I 15 dager. Malolaktisk gjæring I barrick

Modning: I Allier barrick i 12 måneder, deretter 12 måneder på flaske

Utseende: Mørk rubinrød farge, nesten ugjennomtrengelig

Utseende: Rik rubinrød

Duft: Intens og fin duft med frukt og balsamiske antydninger av Middelhavsbusker

Smak: Føles frisk I munnen, med velduftende frukt og behagelige modne tanniner



Rioja

Tempranillo      Garnacha       Mazuelo        Graciano Apéritif
Rioja viner Tinto del Pais Cannonau     Carignano       Cagnulari

Bovale Grande  Bovale Sardo

Castillo Ygay Gran Reserva Especial 80% 4% 13%                    3%  95

Herencia Remondo Gran Reserva 65% 10% 20% 5% 90

Muga Reserva 70% 20% 5% 5% 89

Rioja Alta Gran Reserva 904 89% 11%        88

Contino Graciano 100% 96

Luis Medrano Graciano 100% 94

Graciano er vanligvis brukt til å lage den klassiske Rioja vinblanding

Disse to siste vinene demonstrerer druens praktfulle eleganse og evne til å stå alene

De tre blandingsvinene i Rioja er de tre viktigste røde vinene på Sardinia



Bovale Sardo ≈ Cagnulari ≈ Graciano

Jancis Robinson, 2006: 

Cagnulari: Ikke nevnt.

Bovale:     Mørkt skall. Brukt hovedsaklig som tilleggsvin.

To typer: Bovale Sardo og Bovale Grande

Graciano: En gang plantet i stort omfang i Rioja. 

Nesten forsvunnet på grunn av lavt utbytte, 

og snyter derfor Rioja for en viktig kvalitetsdrue.

Ian d’Agata, 2014: 

Cagnulari: Cagnulari er en av mine favoritter blant druer og viner.

Cherchis versjon er en glede!

Bovale Sardo: Lavt utbytte. Trives utmerket i sandjord. 

«Tonn» av farge. Meget tanninrik. Maskulin Bovale!

De fleste (på Sardinia) mener den er en stor varietet. «Den beste av alle».

Ideell som blandingsdrue; sterk farge, kraftige tanniner, og flott syrekonsentrasjon

Stadig flere produsenter er interessert i å dyrke Bovale Sardo.

Oz Clarke, 2001: 

Cagnulari: Ikke nevnt.

Bovale:      Ikke nevnt.

Graciano: Uten tvil den mest interessante druen i Rioja.

Beste produsent: Pala med sin Essentija. Den skal vi smake på nå

Cherchi: Berget druen 

Cagnulari fra utslettelse



Essentija Isola dei Nuraghi 

Bovale 2016 IGT

Matching: Fuglevilt, stek og grytestekt kjøtt, modne ukrydrete oster 

Apértif: «En flott vin som tåler 7-8 år. Meget godt kjøp»    90 poeng 

Pala

Terralba = Lys jordDrue: 100% Bovale Sardo

Kultivering: Tradisjonell upodede busker

Avkastning: 40 hl/ha

Type jord: 10 meter hvit sand over vulkanske bergarter

Vinifikasjon: 8-10 dager maserasjon ved kontrollert temperatur 
og utvalgt gjær fra egen vingård

Modning: Gjæringen fortsetter I ståltank 
ved kontrollert temperature på 22-24°C.
Etter lett klarering hviler vinen i noen dager

Lagring: 4 måneder i sementtank, fulgt av 2 år i fransk 1000 liters eikefat, 
2 måneder i ståltank, og til slutt 3-4 måneder på flaske

Utseende: Dyp intens rubin rød farge med lett granat refleksjoner

Duft: Intens vedvarende aroma med fremherskende antydninger av moden frukt, 

hovedskelig plomme

Smak: Tørr og myk smak med god struktur, glatt og omhyllende



To meget spesielle viner



Gjett hva vi så på veien til Bosa!



Oksyderte Viner

Prosessen har tre stadier, og den trenger en spesiell vingjær. 

1. Den anaerobe gjæring

Vanlig gjæring uten oksygen 

hvor nesten alt sukker omdannes til alkohol og kulldioksid. 

To viktige begreper:

1. Anaerobe gjæring: Gjæring uten oksygen

2. Aerobe gjæring: Gjæring med oksygen

Malvasia di Bosa og Vernaccia di Oristano

går gjennom den samme mirakuløse prosessen 

som sherrytypene Manzanilla og Fino



Dannelsen av Flor

2.   Gjæren gjennomgår et faseskifte fra anaerobe til aerobe gjær

Omgivelsene, med alkohol og nesten ikke sukker, 

utløser en produksjon av noen enzymer i den spesielle gjæren   

Flor i vinfat med glass endevegg

Dette teppet beskytter vinen mot oksygenet i luften

Teppet er som et ibenholtfarget, skrukkete voksaktig skum

Der lager den et 2-3 cm tykt teppe: Flor (blomst på spansk), 

Oeile (slør på fransk)

Oppdriften gjør at den klumpete gjæren stiger til overflaten

Vokslaget gjør gjæren vannavstøtende, slik at den klumper seg sammen

Gjæren bruker alkohol og oksygen til å lage et vokslag 

som omgir gjærcellene og gir dem oppdrift

Enzymene er nødvendig for det oksyderende stoffskifte som nå innledes



«Himmelsk» Oksydert Vin

3.      Den aerobe gjæring

Ved overflaten får gjæren nødvendig oksygen for å overleve

Vinsmakeren overveldes av kompleksiteten i hvert sniff –

og ikke minst munnfølelsen og kombinasjonen med mat –

himmelsk er ikke en gang i nærheten av å beskrive opplevelsen

Resultatet blir en helt spesiell vin, som ikke er for “mainstram” smakspreferanser

Alkoholstyrken må være mellom 14,5 % og16 %. Under 14,5 % blir resultatet eddik, 

over 16% dør denne gjæren

Gjæren er i konstant interaksjon med vinen. Den konsumerer og skaper forbindelser 

i vinen, som bestemmer den endelig aroma og smak

Fordamping konsentrerer smaken ytterligere

Vinen får en oksydert karakter, så som nøtter og appetittvekkende umami aromaer og smaker 

Teppet hindrer kulldioksidbobler i å nå overflaten, noe som øker oppdriften av teppet

Gjæren starter en langsom oksyderende metabolisme (stoffskifte) 

fra oksygen som lekker inn. Kan pågå i flere år



Vinbladet: Sansen for Slørvin

Håkon Skurtveit, Fagansvarlig Sensorisk Prøveinstans:

Dei eg kjenner som er mest begeistra for slørvin, er folk eg tenkjer på som ivrige, åpne og lette å engasjere, 

kreative og lattermilde. Slike som lettare blir begeistra av overraskingar enn av oppfylde forventningar. 

Flor (spansk) = Blomst

Voile (fransk) = Veil (engelsk) = Slør

Årsaka trur eg dels er høg intensitet, og dels store og uventa kontrastar I aromabiletet. Om du let 

deg begeistre, handlar det gjerne om ei blanding av aroma som du finn appetitleg, og aroma som

kan gjere deg både nysgjerrig og forvirra.

Slørvin har evna til å overraske slik at du rettar deg i ryggen, dei kan til og med sjokkere når du tek

første slurken. Kanskje dette er det mest attraktive med slørvinar. Dei stimulaerer oss til å vakne

opp og skjerpe sansane. 



Malvasia di Bosa

Malvasia di Bosa er en av de sjeldneste sardiske viner. 

Til og med på Sardinia er det ikke lett å kjøpe en flake.

Hvis du får tak på en flaske Malvasia di Bosa Riserva 

fra Giovanni Battista Columbu, regn deg som heldig.

Denne gyldne vinen er en sann fornøyelse!



Malvasia di Bosa Riserva 2010

Produsent:   Cantina Giovanni Battista Columbu

Apértif: «En morsom vin. Vel verd prisen»    88 poeng 

Lagring:          Etter lett filtrering, gjerne på flaske i femti år

Modning:        Kastanjefat med florgjær i minimum to til tre år

Vinifikasjon:   Temperaturkontrollert i ståltank

Anvendelse:  Ost. Fet salami. Konditorvarer, spesielt tørre. Vellagret ost.

Sjokolade av høg kvalitet. Meditasjon

Lukt:              Oksidativ preg, nøtter, kjeller og sitrusfrukt

Farge:            Gyllen

Alkohol: 16%

Smak: Stor fylde, flott syre, tørr og frisk, mye stoff, frisk finish



Vernaccia di Oristano

Contini: Etikettens sivbåt minner om

Thor Heyerdahls balsaflåte



Vernaccia di Oristano

Dersom du som vinelsker søker en av de mest minneverdige 
vinoppleveler noensinne, gå til Vernaccia di Oristano.

Vernaccia di Oristano ble I 1971 Sardinia første DOC-vin
Med kravet 80 hl/ha

Den gamle måten å smake på 
Vernaccia di Oristano

Vernaccia di Oristano og sherry har en solera-prosess, 
hvor flere årganger benyttes i en “bøtte-kjede” 
for etterfylling av fordampet vin

I korrekt tospann, den skinner både til middag og til dessert. 
Vernaccia di Oristano er uten tvil en perfekt meditasjonsvin

En av Italias mesterlige og ukjente viner. Den minner om 
sherry, men er så mye mere. Vernaccia di Oristano er 
fantastisk nårsomhelst og hvorsomhelst!

Vernaccia di Oristano minner om Amontillado sherrys duft, 
smak og struktur, men er mer kompleks. 
Den er ikke en hetvin, da den ikke er forsterket.

Som sherry har den et lag av flor på toppen, som gir både 
en gjærende og oksiderende metabolism.



Apértif: «En god og lett Vernaccia som holder "evig". Godt kjøp»    89 poeng 

Bruksområde: Myk ost

Vernaccia di Oristano Riserva 2003 DOC

Farge: Gyllen gulbrun

Lukt: Delikat med litt lær, tørket syrlig frukt, hasselnøtter.

Smak: Fruktig og litt tørr med fin syre, fast finish.

Modning: Lagret med flor i Solera system 

på 800 liters sardinske hasselnøtt fat

som er i snitt 80-90 år gamle.

Produsent:   Silvio Carta



Apértif: «En god og bløt plommefruktig rødvin 
som tåler 3-4 år. Meget godt kjøp»    84 poeng 

Smak: Rund og bløt med god moden plommefrukt, 

fin lett syre, lett tanninbitt, sitter godt og fruktig 

med masse plommer men også lett bitt i finishen.

Vin til ettersmak

Bantu Cannonau di Sardegna

Farge: Klar varmrød

Lukt: Sødmefylt duft med noe plommer,  

svakt jordsmonn

Bruksområde: Lam, pasta, elg

Modning: 8 måneder på tank og 6 måneder på flaske


