
Champagne

Område, druer, jordsmonn, 
produksjonsmetode 

Smaking



Historie for området

• Navnet på dette området ble gitt av 
Romerne fordi dette området 
minnet om området syd for Roma. 
Campagnia. 

• Byen Reims (129km fra Paris) vokste 
seg stor i romertiden, romerne 
trengte hus og festningsverk og den 
kalkholdige stenen i dette området 
ble gravet ut rett under bakken, og 
var lett å bearbeide. 

• I det 5. århundre lot Covis kongen 
av Frankish seg døpe og krone til 
konge i Reims. Og det gjorde alle de 
neste kongene i 800 år.



Chablis



PN 40%  PM 34%  CH 26%

PN  2 %  PM  0,7%  CH 97%

PN  15%  PM  69%  CH  15%

PN  18%  PM  4,7%  CH  77%

PN  86%  PM 4%  CH 10%

PN  80%  PM  7,4%  CH  11%

Areal : 33 805 hektar 
PN  38%  PM 31%  CH  31% 

I hele regionen har 75% kalk i grunnen
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 Egentlig ble Champagne aldri oppfunnet. 
 Dom Perignon, munk og kjellermester ved klosteret i 

Hautvillers 
 for 300 år siden er blitt betraktet som geniet som styrte 

utviklingen. 
 Gjennom sine 47 år som kjellermester forsøkte han å finne en 

måte å hindre at det bruste i de lokale vinene på grunn av 
ettergjæring. 

 Men etter hvert ble bouqueten i boblene til Dom Perignon sine 
viner ansett som et fortrinn i stedet for en mangel. 

 Og dette gav oss Champagne slik vi kjenner den i dag.
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 Dom Perignon hadde jo også sine prestegjerninger. Hvor han gav 
velsignelse til lokalbefolkningen. En av de mest kjente var Jeanne 
de Thierzy eller ”Den vakre baronessen” Som han noe motvillig 
gav syndsforlatelse etter hennes berømte sidesprang. 

 Til gjengjeld påtok hun seg å arbeide for å gjøre vinene hans 
kjent. 

  
 Den innflytelsesrike, men svært lite tiltrekkende  
 Marskalken Crequi fikk nyte hennes eksotiske gunst – mot at han 

leverte en kasse Champagne til hoffet. 
  
 Det gjorde han og Dom Perignon´s Champagne ble en stor 

suksess
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 Dermed gav Ludvik den 14. ordre om at en stor del av 
produksjonen skulle reserveres til han. 

 Den vakre baronessen holdt sin del av avtalen. I følge legenden 
skal hun ha sagt: 

 En evighet uten bekymringer er verdt en elskovsnatt uten glede. 

 Det gikk bra med champagne en god stund men mot 
revolusjonen i 1789 falt champagne helt ut av markedet. Denne 
vinen hadde vært forbeholdt de rike. Selv på den tiden var dette 
en dyr vin.
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 Heldigvis ble Napoleon en nær venn av Jean-Remy Moet på 
militærakademiet. Sønnen til grunnleggeren av 
champagnehuset Moet & Chandon. 

 Så mens Jean-Remy ble borgermester i Epernay inntok hans 
venn tronen som keiser. 

 Siden Keiseren var svært positiv til champagne var dette svært 
positivt for salget. 

 Champagne hadde fått sin rettmessige status, som den siden 
har beholdt.





Comite´ Champagne 1941            

• Navnet champagne er ettertraktet.  
• Det er blitt et symbol på Festligheter, Luksus og 

Kvalitet. 
• AOC samarbeider med Comite´champagne og 

Fransk lov for å gi innsyn i champagne - 
produksjonen og beskytte merkenavnet. 

• protection@champagne.fr
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 Der er jo det som foregår i kjelleren som gjør 
Champagne unik. 

 Altså hvordan vinen går fra å være en vanlig vin 
på tank til å bli en sprudlende musserende vin 
med dobbelt så høyt trykk som dekkene på en 
bil. 

  
               ”Methode Traditionelle”



Champagne 
La oss begynne med Champagne – kongen av sprudlevin og en luksusvare med stor L. Champagne produseres i 
området med samme navn øst i Frankrike, og kun her. 

Champagne produseres etter den klassiske metoden, også kalt Champagnemetoden eller méthode champenoise. 
De karakteristiske små og perlende boblene blir til i gjæringsprosessen.

Crémant 
Crémant produseres også i Frankrike, men fordi den lages utenfor Champagne kan den ikke benytte seg av det 
ikoniske navnet til storebroren. Disse vinene produseres i hovedsak i Burgund, Jura og Alsace.
Crémant lages også etter den klassiske metoden slik som Champagne, méthode traditionnelle, og har med det de 
samme karakteristiske boblene.
Cava 
Cava produseres i Spania og er et beskyttet begrep som dekker både kvalitet og geografisk opprinnelse på samme 
måte som Champagne. Cava produseres også etter den klassiske metoden, men blir i hovedsak laget på de 
spanske druene Xarel-lo, Macabeo og Parellada.

Prosecco 
Denne musserende vinen blir laget i regionene Veneto og Friuli-Venezia Giulia i Italia. Prosecco lages på druen 
Glera, som tidligere het Prosecco, og produseres som oftest etter Charmat-metoden. Charmat-metoden kalles også 
tankmetoden eller cuve close.

Asti 
Asti blir som Prosecco produsert i Italia, denne gangen i Piemonte-regionen. Vinen lages på druetypen Moscato 
Bianco,

Méthode Cap Classique 
Musserende vin fra Sør-Afrika produseres etter Méthode Cap Classique – og er Sør-Afrikas svar på Champagne. 
MCC er et sørafrikansk uttrykk som indikerer en musserende vin laget på den tradisjonelle metoden, der en 
sekundær gjæring foregår inne i flasken.

Vinen produseres etter Charmat-metoden.
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 Druer 

 chardonnay,    Pinot Noir,   Pinot Meunir



Pinot Blanc (Blanc Vrai) Petit Meslier

ArbanePinot Gris
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 Pressing av druene er utført i en presse som tar 4 tonn, og 
bare de første 2550 liter druemost kan brukes til champagne. 

  
 I snitt utgjør dette 8 000 flasker per hektar. 
  
 Mange bruker fremdeles Coquard presse. Den ble utviklet på 

1700 tallet. Den er bredere enn den er dyp noe som gir en 
forsiktig pressing. 

 Det er også viktig at pressingen gjøres i riktig tempo slik at den 
rette mosten kommer i de første 2550 literne. 
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 De fleste i dag brukes ståltanker til gjæringen. 

  
 Men det finnes unntak. 

 Krug gjærer alltid på nye eikefat. 
 Bollinger gjærer på 110 år gamle tønner og mener dette gir en 

ekstra dimensjon til smaken 
 Noen blander gamle og nye fat for å få det rette fatpreget de 

ønsker på vinen.





Veuve Clicquot i Reims















Jordsmonnet er et kapittel for seg; matjordlaget - 
når det finnes - er ofte ikke tykkere enn 10-15 cm, 
og dekker over et krittlag som på det tykkeste kan 
være på over 250 m. Det sier seg selv at såvidt 
spesielle og ekstreme naturlige geografiske, 
metereologiske og geologiske forhold må 
resultere i en særegen vin. 

Dette laget av kritt har evnen til å holde på vann. 
Faktisk opp til 400 liter vann per kubikkmeter.



Champagne 2022

Rimeligere og enklere champagner eller 
musserende viner som cava og prosecco bør 
serveres ned mot 6–8 grader. Vanlige 
champagner bør serveres mellom 8–11 grader, 
mens mer avanserte og årgangschampagner bør 
serveres mellom 11 og 14 grader.
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 I dag foretrekker de fleste et høyt glass. 
 Gjerne tulipanformet med lett 

krummede sider. 
 Kjennere mener at glass med denne 

formen fremhever champagnens 
bouquet, mens det samtidig får boblene 
til å bruse mot overflaten i en jevn 
strøm.





Lukt / Smak på hoveddruer
MLF  -  Malolactic Fermentation  -  Eplesyre brytes ned til Melkesyre

Pinot Noir  Ung 

Kirsebær 
Bringebær 
Blåbær 
Plommer

3  -  8  år 

 Tørket frukt 
 Fiken 
 Ville bær 
 Hasselnøtt

   8  år  +   

 Kaffe 
 Rosiner 
 Tobakk 

Pinot Meunir ung 

Eple 
Villjordbær 
Fersken 
Gule plommer 
Aprikose

       3  -  8  år 

        Honning 
        Tørket frukt 
        Valnøtt 
        Lakris 
        Dadler

 8  år  + 

         Skogbunn 
         Sopp 
         Kakao

Chardonnay Ung 

Eksotisk frukt 
Sitron 
Lime blomster 
Hegg blomst 
Pære

  3  -  8  år 

Winerbrød 
Gjærbakst 
Karamell

 8  år  + 
         Toast 
         Frukt gele 
         Mandler





Maurice Vesselle

A.D.Coutelas

Autreau de Champillon

Drappier

Alexandre Lamblot

Cristian Senez

75% PN 25% CH

25% Arbane,  
25% Petit Meslier 
25% Blanc Vrai 
25% Chardonnay

100% PM 

80% PN 20% CH

85% CH 15% PN

34% CH 33% PN 33% PM



En litt modenfruktig champagne som tåler 3-4 
år. Godt kjøp. 
Smakt 25. oktober 2021

Maurice Vesselle Cuvée Reserve Grand Cru Extra Brut

Norges billigste champagne   238 kroner 

Til prisen er dette et meget godt kjøp.  
Smak av modne epler og litt lagring.  
Bra med middels bobler. 
Når det kommer til vinifisering er de drevet av 
det samme ønsket om å gjøre ting på riktig 
måte og dermed unngå malolaktisk gjæring for 
å bevare friskheten og finessen til de kraftige 
Bouzy-vinene.  De ser etter mineralitet, og 
vinifiserer hver sort og hver tomt separat i 
termoregulerte rustfrie ståltanker.  

Passer utmerket til skalldyr.

80% Pinot Noir - 20% Chardonnay



A D Coutelas Louis Victor Fût de Chéne Brut.  
 91 poeng. 
34% Chardonnay 33% Pinot Noir 33% Meunir 

Her er det kvalitet. Masser av kvalitet. Fin gul på 
fargen. Nydelige små bobler og elegant hvitt skum.  

Smaken lever flott opp til duften med epler, sitrus 
og en fantastisk munnfølelse. En syre som 
balanserer sødmen helt perfekt. Lang ettersmak.  

Denne vinen kan brukes til alle former for sjømat. 
Men aller best passer den sammen med latter og 
gode venner. 

Dufter av modne røde epler med hint av voks 
og brødbakst, samt tre. Frisk syre og en moden 
delikat konsentrert frukt. Pen lengde. Det 
absolutt beste champagnekjøpet i Norge 
akkurat nå. DN(MB)



En deilig rose´som tåler 3 – 5 år. Godt kjøp 
Chardonnay 85% Pinot Noir 15%  

God pris på en Premier Cru   400.- 

Autreau de Champillon  Premier Cru Brut  Rose´

Lett sødme, lett jordlig duft, rød frukt.

Smak : Fruktig og fyldig med veldig god syre, 
fint skum, integrert sødme, sitter godt. 

Denne produsenten er i standardutvalget med 
en god champagne. PN 40% PM 40% Ch 20% 

Og finnes fortsatt i ”Cuve´ 1670” 2012 vintage 
på bestilling.  Til 670,-



Drappier Quattuor Blanc de Quatre Blancs Extra Brut

Kremet og ørlite utviklet, preg av sitrus, eple og 
litt nøtt over hint av kjeks og mineraler.
Arbane 25%, Petit Meslier 25%, Chardonnay 
20%, Pinot Blanc 30% 

En uvanlig god Quattro, med mer mineraler 
enn vanlig. 

Når man smaker disse champagnene med de 
uvanlige druene er det ofte slik at det 
bekrefter antagelsen av at Champagne blir 
bedre med Chardonnay og Pinot Noir. 

Dette ser ut til å være en av unntakene.

En flott og tørr champagne som tåler 5-6 år 
minst. Godt kjøp.



Alexandre Lamblot Intuition Nature LD

92 poeng  
100% Pinot Meunir 
Vinen er ufiltrert og minimalt svovlet. 
En tiltalende og sjenerøs Champagne med masse sjarm og 
herlig primærfrukt. Røde epler og fersken. Litt nøtter.  
Tydelig pinotdrevet karakter. Behagelig autolysepreg i 
retning nybakt brioche.  En del florale toner.  
I munnen følger vinen opp i samme gate. Raus og 
tilgjengelig munnfølelse. Konsentrert, fruktdreven og 
vellaget. Superelegante bobler. Utrolig balansert til å være 
laget helt uten dosage. Føles på ingen måte ut som den 
behøver det. Dette er ungt og kommer garantert til å 
utvikle seg positivt, men er tilgjengelig allerede. 





Denne kraftpakken er kalt opp etter Cristian 
Senez som grunnla familiehuset i 1973, siden 
2002 var hans siste årgang før han trakk seg 
tilbake. Flaskene lå i tjue år skjult i kjelleren før 
Cristian fortalte datteren som på det 
tidspunktet hadde tatt over, at de fantes. 
Champagnen har derfor fått masse ekstra 
karakter etter 198,5 måneder på bunnfallet før 
omkorking. Cristian valgte sine beste druer til 
denne vinen som betyr hovedvekt av pinot 
noir. Champagneprodusenten holder forresten 
hus i Aube som er en av Champagnes viktigste 
kilder for pinot noir. Og som i de senere tiår i 
økende grad viser at vinene har nok av karakter 
og potensiale til å stå på egne bein - ikke bare 
være fyllstoff for de store husenes merkevarer. 

Det ble stor oppstandelse da de siste 8000 
flaskene ble solgt til Norge.

Cristian Senez  Reserve 2002 



Billy de Hubert  eier av POL Roger tar seg tid til en prat

Den siste tiden har 
Champagne Pol Roger vært i 
ferd med å bygge et nytt 
pakkeanlegg over området 
til de historiske kjellerne som 
kollapset i 1900. 500 fat og 
1,5 millioner flasker forsvant 
denne natten var det ikke 
mulig å hente frem den 
gangen. Men det har alltid 
vært en stor drøm om å finne 
flasker fra den tiden. Og 
15.januar 2018 ble dette 
faktisk en realitet





Vinens alder og druesammensetning vil avgjøre hvor den 
skal plasseres i et måltidet 

 blanc de blancs serveres først.  

Deretter yngre viner (årgangsviner og NV) basert på 
tradisjonell druesammensetning. 

Senere - til tyngre og kraftigere mat - rike og modne 
årgangsviner eller blanc de noir/rosé med passende alder.




