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Ostertag Sylvaner Vieilles Vignes 2010
4504401
Bestillingsutvalget.
Pris: Kr. 179,-
Poeng: 81
Region: Alsace
Land: Frankrike
Morsom etikett som viser en sau som stikker
seg ut fra resten av flokken. Kanskje et symbol
på at produsenten liker å gå sine egne veier.
Dette er flott hvitvin som er fremstilt av druen
Sylvaner som stammer fra gamle vinstokker.
Noe lukket aromatisk, hint av pære, kalk og
epler. Syrlig og ren i stilen, tørr eplepreget
avslutning. Generelt bør ikke Sylvaner-viner
lagres lengre enn 5 år. Flott hvitvin til kryd-
rede Thai-retter.

Montirius Côte du Rhône
2011
5862701
Bestillingsutvalget/lokale pol.
Pris: Kr. 145,-
Poeng: 82
Region: Rhône
Land: Frankrike
Rund og tiltalende rødvin som
er fremstilt av druene Grenache
og Syrah. Dufter av plomme,
bjørnebær og krydder. Oppleves
som fruktig og ung. Bærpreget
avslutning. Flott vin til lettere
kjøttretter, prøv sammen med
grillet kyllingbryst.

Josmeyer Riesling Grand Cru Hengst
2008
5976401
Bestillingsutvalget.
Pris: Kr. 350,-
Poeng: 89
Region: Alsace
Land: Frankrike
Vinmarken Hengst rangeres av mange for å
være blant en av de beste Grand Cru-vin-
markene i Alsace. Dette er en fremragende
Riesling fra toppåret 2008 i Alsace. Dufter
av eple, sitron og våt stein. Stor og rik i
stilen. Tørr. Lang syrlig avslutning som
sitter svært lenge i munnen. Kan fint lagres
i 20 år eller lengre. Prøv sammen med
ristet sjøkrepshale.

Seresin Leah Pinot Noir 2009
4976901
Bestillingsutvalget.
Pris: Kr. 299,-
Poeng: 86
Region: Marlborough
Land: New Zealand
Vinregionen Marlborough ligger helt nord på
sørøya av New Zealand. På Seresin Estate
fremstilles det flere glimrende viner. Hånden
på etiketten symboliserer at deres viner er
fremstilt på en mest mulig naturlig måte.
Denne rødvinen er laget på Pinot Noir-druen.
Dufter av bringebær, plomme og hint av toast.
Rund og delikat munnfølelse. Lang fruktig
avslutning. Kan lagres til 2025. Utmerket vin
til andebryst.

BIOVIN: Produksjonen
av biodynamisk vin er
sterkt påvirket av måne-
fasene. Foto: AFP

,, Det er spennende å ta tak i en ordentlig krise, når
man under halve sitt politiske liv har syslet med så
kjedelige saker som miljøet.

Margaret Thatcher

«Skapbio»
Ettersom mange kunder er skeptiske til flere av meto-
dene som benyttes under biodynamisk vinproduksjon,
finnes det i dag flere vinprodusenter som følger alle
de biodynamiske metodene uten å proklamere det

DET SKJER
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vintips

Arven etter Rudolf 
I 1924 holdt Rudolf Steiner en foredragsserie om jordbruk, plantehold
og dyrehold. Tankegodset til Steiner er grunnpilaren for biodynamisk
vinproduksjon.

Biodynamisk vinproduksjon er
økologisk landbruk satt i et speilet
system hvor en rekke faktorer
spiller inn. For eksempel dikterer
månefaser når man skal utføre
arbeid på vinmarkene. Skal det
plantes eller så, må dette gjøres
rett før fullmåne.

Dessverre for Yara er kunst-
gjødsel bannlyst. Som alternativ
fylles et kuhorn med kumøkk før
det graves ned i jorden over vin-
teren. Grunntanken er hele veien
at de naturlige løsningene er de
beste for vinplantene. Hovedargu-
mentet er at sunne vinplanter gir
et godt druemateriale som igjen
fører til bedre viner.

For lekfolk, fagfolk og spesielt
vitenskapsmenn høres en rekke av
disse metodene noe spesielle ut.
Men det kan være verd å reflektere
over at flere av verdens beste viner
nettopp er fremstilt etter disse
prinsippene. Alle ukens viner er
produsert etter biodynamiske
prinsipper.

Edvard Skramstad har bakgrunn som servitør, vinkelner 
og restaurantsjef. Har tidligere vært restaurantsjef på Grand Hotel 
og vinekspert på TV Norge. Jobber til daglig som restaurantsjef på 
Statholdergaarden og Statholderens Mat & vinkjeller. Terningkastet 
reflekterer vinens kvalitet ut ifra sitt prissegment. Antall poeng gis på 
grunnlag av vinens kvalitet sett bort ifra pris. Toppscore er 100 poeng. 

Vinmonopolet har et basisutvalg delt inn i kategorier fra 
2-7 hvor 7 har det største utvalget. 

Ukens nyhet Ukens utvalgte

Gallelière Gamay Sans Tra La
La 2011
9874201
Bestillingsutvalget.
Pris: Kr. 160,-
Poeng: 80
Region: Loire
Land: Frankrike
Som navnet indikerer er dette en lett
og fruktig rødvin fra Touraine i
Loire-dalen. Vinen er fremstilt av
druen Gamay. Dufter av kirsebær og
bringebær. Fruktig munnfølelse med
behagelig syre. Tørr og frisk av-
slutning. Passer godt til pasta. Nyt
den gjerne noen grader kjøligere enn
normalt.

Croix de Basson Côtes de
Provence Rosé 2011
8051501
Basisutvalget. Kategori 5
Pris: Kr. 135,-
Poeng: 80
Region: Provence
Land: Frankrike
Sjarmerende rosévin fra sør i Frank-
rike. Lys lakserosa rosévin som er
laget på druene Grenache, Cinsault
og Cabernet Sauvignon. Dufter av
rips, bringebær og sitron. Fruktig og
frisk munnfølelse. Tørr sitruspreget
avslutning. Passer godt til grillet laks.
Ingen lagringsvin, nytes best denne
sommeren.

Battenfeld-Spanier Estate
Riesling 2011
5641401
Basisutvalget. Kategori 2
Pris: Kr. 140,-
Poeng: 81
Region:
Land: Tyskland
Oliver Spanier er mannen som
har laget denne hvitvinen etter
biodynamiske prinsipper. Flott
Riesling som dufter av eple,
fersken og lime. Syrlig og frisk
munnfølelse med en mineralsk
undertone. Tørr. Flott vin til
fisk og skalldyr. Prøv sammen
med ristet kamskjell.

Hest er best
Flere biodynamiske vinprodusenter bruker hest istedenfor traktor
når de bearbeider vinmarkene. Fordelene med å bruke hest er at
jorden ikke komprimeres for mye. Også miljømessige hensyn
nevnes som et argument for bruk av hest.

VÆR DER NÅR 
HALVTØRRE PRISER PÅ SAS.NO

TRANSLATION

Montirius Côtes du Rhône 2011
Dé : 6 (6 is the maximum).

Price : 145 Kr.
Points : 82
Region : Rhône
Country : France

Round and appealing wine made 
from grapes Grenache and Syrah. 
Bouquet of plum, blackberry and 
spice. Berries embossed finish.  
Great wine for lighter meat 
dishes, try with grilled chicken 
breast.

TITLE TRANSLATION : The legacy of Rudolf Steiner


