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• I dag skal vi smake viner som er produsert på vingårder drevet og ledet av kvinner. Det synes vi 
kunne passe på Kvinnedagen.

• Vinmaking har siden tidenes morgen vært et mannsdominert yrke. Kunnskapen om vinplanten og 
vinifikasjonen har gått i arv fra far til sønn i uminnelige tider. Men etter hvert ser vi et begynnende 
skifte i tankegangen. Det er på tide for damene å ta skrittet frem i rampelyset.

• Marchesa Giulia Vittorina Falletti di Brolio sørget for at Barolovinene ble tørre og oppnådde dagens 
renomé. I 1970 fikk man verdens første kvinnelige Master of Wine, Sarah Morphew Stephen.

• De fleste vinhusene var opprinnelig familieeid, og mennene i huset var de som høstet æren for 
vinene. Fortsatt blir det sagt at over 80% av vingårdene i verden er mannsdrevet. Kvinneandelen er altså 
under 20%.

• Heldigvis er vi på vei i riktig retning. I dag går trenden mot at datteren i familien like gjerne kan ta 
over driften av vingården som sønnen. Ikke alltid uten uoverensstemmelser om hvordan både vinmarkene 
og produksjonen skal videreføres.

• Fortsatt er det flest menn som skjenker i glassene på vinmesser, enten de er vinprodusenter eller 
vinimportører. Vinverden er fremdeles mannsdominert.



En rar og fem røde viner.



Vi starter turen hos BB – Birgit Braunstein i Purbach – en 100% biodynamisk vinbonde



Birgit Braunstein, 
Purbach, 

Neusiedlersee
Besøk av medlemmer fra Vinselskabet 20.9.12

Etter omlegging til økologisk dyrking i 2006 

begynte hun å praktisere biodynamisk 

dyrking og ble sertifisert  i 2009.

Skifer, skjellkalkstein og krystallinsk kvarts i 

Leithaberg og det unike mikroklimaet nær 

Neusiedlersee gir vinene fra Purbach en 

spesiell, naturlig modenhet og 

terroirspesifikk mineralitet. Den skarpe, 

kjølige nattluften i Leitha-fjellskråningene 

gir vinene fruktighet, finesse og vitalitet. 



Birgit Pur

Pet Nat Rose, sprudlende, fin og smakfull. 

Rosenquarz er en musserende vin produsert i henhold til de 

gamle "forfedres" metode for flaskegjæring. Det beste 
druematerialet er hentet og ingen gjær, sukker eller svovel er 
tilsatt. 

Hver flaske gjærer individuelt og er unik. Spennende 
drikkeglede!

Det morsomme er at denne nesten utdødde måten å lage vin på har fått et realt 
oppsving og blitt supertrendy. Vintypen kalles vanligvis pétillant naturel eller 
bare pet nat.

Pét nat er kort og godt vin som er tappet på flaske før den er gjæret ferdig. 
Med vinen følger både levende gjær og sukker. Inne i flasken spiser gjæren opp 
resten av sukkeret og lager bobler og smak.



Birgit Pur Rosenquarz 2021

Musserende vin

Druer fra vinmarkene Heide og Winkler. Blend av Zweigelt
og Blaufränkisch.

Leithaberg, Burgenland.

Organisk vin fermentert på flaske

12% alkohol.

6,5 g/l syre

Sukker ikke oppgitt

Metallkork («bruskork»)

Multebær og blåbær, litt floral med rose og sjasmin på 
nesen. 

Frisk, lett og saftig smak med en mineralsk undertone.





Domaine Clotilde Davenne, Chablis/Saint-Bris



Clotilde Davenne
Domaine Les Temps Perdus

Clotilde Davenne leverer viner av ypperste klasse. Da hun 

plantet sine første vinstokker i 1992, så hun det ikke helt som 

starten på sitt eget domene. Hun hadde nettopp kjøpt et hus i 

Préhy, 7,5 kilometer sørvest for Chablis, og salget av druene 

var hovedsakelig en måte å finansiere restaureringen av huset på. 

Men hennes Domaine Les Temps Perdus fortsatte å vokse og i 

2005 bestemte hun seg for å si opp jobben som ønolog ved 

Domaine Jean-Marc Brocard etter 17 år og 16 årganger.

I dag dekker Domaine Les Temps Perdus ni hektar og flere av 

appellasjonene i Yonne-delen av Burgund; Saint-Bris, 

Bourgogne Aligoté og Bourgogne Côtes d'Auxerre samt Chablis 

på alle fire nivåer – fra Petit Chablis opp til Chablis grand cru. 

Fra en gammel vinbonde i St. Bris fikk hun kjøpe en liten vinmark 

med 50 år gamle Pinot Noir vinstokker.



Clotilde Davenne
Bourgogne Rouge 2020
Lys Rød Burgunder 

100% Pinot Noir fra gamle vinstokker 

Saint-Bris, Cote d’Auxerre, Bourgogne

Moderne vinifikasjon på ståltanker og epoxytanker

12,5% alkohol

Serveres ved 16 grader

6 g/l syre

Under 3 g/l sukker

Syntetisk kork

Lukt av røde bær, hint av krydder og urter

Godt fruktspekter, bløte tanniner, god struktur og lang ettersmak

Passer til fisk, lyst kjøtt og storvilt

Intet mindre enn en flott hverdagsvin som gir mye for pengene

Sier Vinklubbers Forbund, og anbefaler Torskeloin eller stekt

Skulder av lam.



Weingut Birgit Braunstein
Live Joy | Experience Wine



Birgit Braunstein
Blaufränkisch Heide 2020

Burgenland rødvin

100 % Blaufränkisch

Heide, Leithaberg, Burgenland.

Biodynamisk dyrking

13% alkohol

Drikketemperatur 16 til 18 grader

6,5 g/l syre

1 g/l sukker

Skrukork

Frisk og fruktig smak som minner om bjørnebær og 

pepper. Den er kraftig og konsentrert, men forblir

smidig på ganen.





Arianna Occhipinti
Terre Siciliane IGT

Alt begynte for nitten år siden i ”Fossa di Lupo”-området. Et sted 
hvor landet om kvelden blir rødlig og alt lener seg på den ene 
siden av en vei: SP 68. En fylkesvei som mange andre, men med en 
spesiell fortid. Det var en gang en smal stenlagt sti; for tre tusen år 
siden koblet den Gela til Kamarina, den gikk – som den fortsatt gjør 
– gjennom Cerasuolo di Vittoria-veiene og fra Caltagirone fortsatte 
den til Catania og Lentini. Der, klemt mellom himmel og jord, ble 
den veien også min skjebne. Fra den første hektaren med land i 
Fossa di Lupo-distriktet, 280 meter over havet, fulgte andre etter. 
Vingården vokste inn i distriktene Bombolieri, Pettineo og 
Bastonaca, men alt er fortsatt det samme som det første året. Alt 
er ved SP 68 som er den eldste vinruten som noen gang er 
dokumentert. Den veien ble brukt av generasjoner av bønder for å 
bringe sin egen vin til kysten.



Occhipinti rosso
SP 68 2021

Dyp blårød vin

30% Nero d’Avola, 70 % Frappato

Terre Siciliane IGT

Organisk uten bruk av kjemikalier, naturlig gjæret 15 dager

på skall. Lagret 6 mnd på betongtank,1 mnd på fl. Ufiltrert.

12,5 % alkohol.

5,4 g/l syre

Under 3 g/l sukker

Naturkork

Fruktig og smal aroma med preg bringebær, morell og 
blomst

Frisk og fruktig smak med preg av røde bær og grønne 
urter.





Filipa Pato

Filipa Pato produserer "autentiske viner, uten sminke", et 

resultat av hennes engasjement for biodynamisk landbruk. 

Med en produksjon på hundre tusen flasker eksporterer 

vingården mer enn 80 % til 20 markeder, med hovedvekt på 

USA, Brasil, England, Tyskland, Belgia, Norge og Frankrike. 

Bare i London finnes hennes vin i 32 Michelin-restauranter.

Filipa Pato er en ekte vinbonde i Bairrada. Utdannet ved 

University of Coimbra som kjemisk ingeniør og etterpå 

foredlet vinmakerferdighetene sine ved å høste i Bordeaux, 

Frankrike - Mendoza, Argentina og Margaret River, Australia 

og ikke minst - sammen med faren Luis Pato, som blir nevnt 

som den såkalte Baga-opprøreren. Fordi han foredlet de 

originale urdruetypene fra regionen Bairrada.



Filipa Pato
Território Vivo 2020

Tørr, fruktig rødvin

100% Baga

Bairrada

Organisk uten bruk av kjemikalier, naturlig gjæret 15 dager

på skall. Lagret 6 mnd på betongtank,1 mnd på fl. Ufiltrert.

12,5 % alkohol.

5,1 g/l syre

Under 3 g/l sukker

Naturkork

Kjølig duft av mørke og røde bær, og urter

Tørr, frisk syre og gode tanniner. God fruktighet



Château Dalem, Seillans, Fronsac

Dette praktfulle slottet fra det 18. århundre skiller seg ut med sin fantastiske 

utsikt over Isle dalen, omgitt av vinmarkene i Pomerol og Saint-Emilion



Carljohansværn Vinselskab besøkte Château 
Dalem, sammen med BK-Wine 24.4.2013





Château Dalem
Brigitte Rullier-Loussert

Denne åpne, runde, polerte, verdifulle 
Bordeaux-vinen byr på nytelse – 89 poeng

wine-cellar-insider

Brigitte Rullier-Loussert, eier av Chateau Dalem. Overtok 

vinslottet etter sin far i 2002. Familien kjøpte eiendommen i 

1955, etter 300 år i samme familie.



Château Dalem
Fronsac 2009

Klassisk rødvin fra området rundt Saint Emilion
90 % Merlot, 10 % Cabernet Franc
Saillans, Fronsac, Bordeaux
Organisk uten bruk av kjemikalier, naturlig gjæret 15 dager
på skall. Lagret 6 mnd på betongtank,1 mnd på fl. Ufiltrert.
15 % alkohol.
4,6 g/l syre
Under 3 g/l sukker
Naturkork
Aroma av sigarboks, løv og solbær
Utviklet fyldig og kompleks, god lengde

Noe av kvalitetsfaktoren forbundet med Dalem er ganske så lav avkastning, med 
rundt 38 hl pr hektar, noe som er lite. Vinstokkene er i snitt ca 40 år gamle. Og det 
brukes en 50/50 miks av nye og brukte fat.

Det som gjør at det fortsatt finnes en fasthet i disse nå så svulmende vinene, ligger 
nok også i det faktum at det brukes en del Cabernet Franc som strammer opp den 
bløtere Merlot-druen.



God smaking og – takk for oppmerksomheten. 
Ha en fortsatt fin kvinnedag 
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