Vinterapi – en enkel introduksjon til vinens verden

Hva er vin?
Hvordan lages vin?
Hva lukter og smaker vin?
Hvorfor lukter og smaker viner forskjellig?

Bli kvitt vinskrekken på fem små episoder som du kan se hvor og når du vil.
Se filmene og les dette heftet – plass til smaksnotater bakerst.
Alle – og da mener jeg ALLE kan bli vineksperter.

Life is too short to drink bad wine!
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Hva er vin?
Vin er fermentert druesaft. På skallet finner du fargestoffer og garvestoffer (tanniner). Inni druen er der
væske, syre og sukker. Druesaften omdannes til vin igjennom en gjæringsprosess som heter fermentering.

Under fermenteringen omdannes sukkeret i druesaften til alkohol ved hjelp av gjær som finnes naturlig på
drueskallet eller gjær som er fremstilt;
Sukker

Alkohol

Gjær

CO2

Gjæren spiser opp alt sukkeret i druesaften og blir til alkohol. Under denne prosessen blir det dannet CO2
som slippes ut. Druer dyrket i varmere strøk vil inneholde mer sukker og man vil da få et høyere alkoholnivå
i vinen sammenlignet med druer fra kjøligere områder. Mindre sukker i druesaften gir lavere alkohol i vinen
og visa versa.

Hvor dyrkes druer til vinproduksjon?
Vindruer dyrkes mange plasser i verden. Men normalt sett mellom ca. 30-50 grader nord og sør for ekvator.
De kjøligste områdene vil være områdene lengst vekk fra ekvator mens de varmeste er de områdene
nærmest ekvator. Noen druesorter vil for eksempel ha problemer å bli modne i de kjøligste strøkene. I de
varmeste blir de ofte for fort modne noe som kan gå ut over kvaliteten.
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Hvordan får man modne druer?
Drueplantene er avhengig av sollys, næring, varme, CO2 og vann for å vokse. Om våren kommer først små
skudd og deretter blomstene som skal bli til druer. Dette er en kritisk fase hvor frost fort kan ødelegge
skudd/blomster og da får man ikke druer den sesongen.
Utover våren blir blomstene til grønne knopper og i løpet av sommeren skifter disse farge til enten gule eller
blå druer. Druene fylles da med mer og mer sukker og væske, mens syreinnholdet går ned. Når det det er
god balanse mellom sukker og syre høstes druene.
Innhøstningstidspunkt varier fra område til område, men er normalt september +/- nord for ekvator og
februar +/- sør for ekvator.

Hvordan lages vin?
Det finnes tre typer vin; vin, hetvin og musserende.
Alle vintyper lages på forskjellig måte. Vin har dessuten tre forskjellige stiler: hvit, rose og rød.

Hvitvin lages på følgende måte:
•
•
•
•
•
•

Druene blir knust og presset.
Druesaften (uten skall) blir lagt på en tank av stål, betong eller eik.
Her skjer fermenteringen (gjær spiser sukker og blir til alkohol)
Når fermenteringsprosessen er ferdig overføres vinen gjerne til en annen tank for modning.
Denne tanken kan være enten stål, betong eller eik.
Etter modning tappes vinen på flaske.

Hvitvin blir altså laget UTEN skall og inneholder ikke tanniner (garvestoffer).

Rødvin lages på følgende måte:
•
•
•
•
•
•
•
•

Druene knuses
Druesaft og skall blir lagt på en tank (stål, betong og eik)
Fermenteringen skjer med skall
Farge og tannin kommer fra skallkontakten
Ved endt fermentering dreneres druesaften av
Resten presses for å ta ut siste del av saften
Druesaften modnes på stål, betong eller eik
Etter modning tappes vinen på flaske

Rødvin lages altså MED skall. Dette fordi farge og tannin er i skallet. Rødvin inneholder tanniner.
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Rose vin lages på følgende måte:
•
•
•
•
•
•
•

Druene knuses
Druesaft og skall blir lagt på en tank
Etter noen få timer dreneres druesaften av
Denne rosa druesaften helles over på en tank (stål)
Her fermenteres druesaften som en hvitvin (uten skall)
Ved endt fermentering modnes vinen en kort periode
Etter modning tappes vinen på flaske

Rose vin begynner som en rødvin, men fermenteres som en hvit vin. Jo lysere farge jo mindre skall-kontakt.

Hetvin lages ved å avbryte fermenteringsprosessen ved å tilsette alkohol slik at gjæren dør. Vinen har da
restsukker i seg og blir søt. All Portvin er således søt, mens Sherry kan enten være søt eller tørr fordi der
tilsettes alkohol etter fermenteringsprosessen i tillegg.

Musserende vin er en vin hvor det igangsettes en andre gangs gjæring på flaske (Champagne metoden). Da
unnslipper ikke CO2 og derfor blir dette til bobler i flasken. Denne metoden brukes på Champagne, Cava,
Cremant og andre musserende som har brukt «Traditional Method». For Prosecco brukes tank metoden,
andre gangs gjæring i en stor tank.

Sødme i vin
Vin kan være tørr, halvtørr og søt. Langt de fleste viner er tørre. Da har alt sukkeret i druesaften blitt
omgjort til alkohol. Eksempler på tørre hvite er f.eks. Chablis, Sancerre og hvit Burgunder. Langt de fleste
røde er også tørre, slik som Bordeaux, Chianti og Rioja.
Noen ganger lages det en halvtørr stil og Riesling-druen er et godt eksempel på det. Da kan fermenteringen
bli avbrutt slik at vinen får en restsødme og dermed også lavere alkohol. Tysk Riesling med 9 % alkohol er
en slik type vin.
En tredje variant er at druene er svært modne med mye sukker. Gjæren spiser opp så mye sukker den kan,
men dør før fermenteringen er ferdig og man får en vin med normalt alkoholnivå 12-14 %. Dette vil gi vinen
mye restsødme. men mye rest sødme. Dette er ofte det som skjer når man lager dessertviner som er svært
søte. Et eksempel på det er Sauternes.
Sødme i vin gir vinen mer fylde.

Syre i vin
Hvitvin inneholder altså ikke tanniner, men de er ofte friske noe som skyldes syren i vinen. Vin fra kjølige
områder og enkelte druesorter har mer syre enn andre. Syre finnes i all vin og det er det som gjør den frisk
og ikke slapp i stilen.
Syre kan du kjenne igjen når du smaker, ved at du får vann i munnen. Hvite druer som Sauvignon Blanc og
Riesling samt røde som Cabernet Sauvignon og Pinot Noir, er kjent for sin høye syre.
Når en vin er søt, er syre viktig for at den skal være både søt og frisk samtidig. En vin med høy syre vil altså
virke slankere og mindre fyldig.
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Tannin i vin
Røde viner har som nevnt garvestoffer i seg. Tanniner er det som gir en tørr, stram smak i munnen. Dette
kan gjerne være vanskelig for folk å like. Tanninene gjør at vinen kan lagres lenger og er derfor en bra ting,
men tanninene kan være litt tøffe når vinene er unge.
Viner på druen Cabernet Sauvignon har mye tanniner mens druen Pinot Noir gir viner med mindre
garvestoffer. Drikker du vin med mye tanniner kan det være lurt å bare spise noe salt til som for eksempel
salt potetgull (ikke andre smaker) og vinen vil oppleves mye snillere og fruktigere i stilen.
Tanninene er med på å gi vinen struktur.

Alkohol i vin
Alkohol er altså omdannet sukker som er i druesaften. Normalt er alkoholinnholdet i vin og musserende fra
12-14 %. Halvtørre viner kan gjerne ha lavere alkohol, mens vin fra svært varme områder har gjerne en
alkoholprosent over 14 på grunn av det høye sukkerinnholdet i druene ved innhøstning.
En Cabernet Sauvignon fra Bordeaux i Frankrike vil således ha mindre alkohol enn for eksempel en
Cabernet Sauvignon fra Napa valley i California.
Høyere alkohol gir mer munnfølelse og kan gi en varmere ettersmak.

Fylde i vin
Munnfølelsen du får når du drikker vin har med fylden å gjøre. En vin med mye sukker gir mer smak enn for
eksempel en som er tørr. En vin med høy alkohol gir mer munnfølelse enn en vin med lav alkohol. En syrlig
tørr hvitvin som Chablis er derfor slankere og mindre fyldig enn en søt vin som Sauternes.
En rødvin basert på Pinot Noir fra et kjølig område som Burgund føles lettere å drikke enn en kraftig Syrah
fra syd i Frankrike som er et varmere område.

Aroma i vin
Duftene i vin kan deles inn i tre grupper:
1. Duftene som er spesifikke for druesortene. Dufter som sitron, eple, pære, lime er kjente dufter i
hvitviner. Mens de røde vinene kan ha røde frukter som bringebær, jordbær eller mørke frukter som
solbær, moreller og bjørnebær. Denne gruppen kalles primærdufter. Vin som kun har lagt på ståltank
vil bare ha disse duftene.
2. Har vinen vært modnet på nye eller gamle eikefat vil vinen få aromaer fra eikelagringen. Dette kan
da typisk være dufter som vanilje, ceder, nellik, sjokolade etc. Dette kalles sekundære aromaer.
3. Den tredje gruppen er lagringsaromaer. Hvis vinen er gammel vil den kunne få dufter av sopp, jord,
lær etc. Dette er det vi kaller tertiære aromaer.
En gammel Bordeaux vin vil således ha alle tre duftene, mens en ung Bordeaux vil bare ha de to første. En
Merlot fra Bordeaux som bare har vært på ståltank vil bare ha den første gruppen.
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SMAKSNOTAT VIN 1 – EPISODE 2

Tørr RIESLING fra TYSKLAND

Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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SMAKSNOTAT VIN 2 – EPISODE 2

PINOT NOIR fra BURGUND, FRANKRIKE

Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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Pinot Grigio

Opprinnelse
Hvitvinsdrue
Italia
Ståltank

Smak/stil
Sitrus, eple, pære
Tørr - lett
Høy syre

Bruk
Drikkes ung
Aperitif, salat, fisk og kylling
Serveres kjølig/tulipanglass

SMAKSNOTAT PINOT GRIGIO, Italia – Vin 1 Episode 3
Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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Sauvignon Blanc

Opprinnelse
Hvitvinsdrue
Sancerre, Frankrike/New Zealand
Ståltank

Smak/stil
Sitrus, eple, stikkelsbær og gress
Tørr – lett/medium
Høy syre

Bruk
Drikkes ung
Aperitif, salat, fisk og kylling
Serveres kjølig/tulipanglass

SMAKSNOTAT SAUVIGNON BLANC, Sancerre, Frankrike – Vin 2 Episode 3
Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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RIESLING

Opprinnelse
Hvitvinsdrue
Tyskland, Alsace (F), Australia
Ståltank

Smak/stil
Blomst, sitrus, eple og steinfrukt
Tørr-offdry-søt
Høy syre – lett/medium fylde

Bruk
Drikkes ung, men kan lagres
Aperitif, salat, fisk og kylling
Serveres kjølig/tulipanglass

SMAKSNOTAT RIESLING (tørr), Tyskland – Vin 3 Episode 3
Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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Chardonnay

Opprinnelse
Hvitvinsdrue
Chablis, Burgund, California,
Australia, Champagne
Ståltank og eller fat

Smak/stil
Sitrus, eple, fersken og ananas
Vanilje, krydder, gjærbakst
Tørr
Medium til fyldig stil
Medium - høy syre

Bruk
Drikkes ung,
men kan lagres 2-10år
Aperitif, salat, fisk og kylling
Serveres ca. 12c/store glass

SMAKSNOTAT CHARDONNAY, Burgund, Frankrike – Vin 4 Episode 3
Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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Pinot Noir

Opprinnelse
Rødvinsdrue
Burgund, Champagne, California
Stål og diskret eik
Normalt 100 % Pinot Noir

Smak/stil
Jordbær, bringebær, kirsebær
Vanilje, krydder
Tørr og lett
Høy syre
Lav til medium tannin

Bruk
Drikkes ung, men kan lagres
Aperitif, salat, fisk og kylling
Serveres 14-16c
Store rødvinsglass

SMAKSNOTAT PINOT NOIR, Burgund – Vin 1 Episode 4
Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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Cabernet Sauvignon
Opprinnelse
Rødvinsdrue
Bourdeaux, California
Eik
Blandes ofte med Merlot

Smak/stil
Solbær, bjørnebær, blåbær
Vanilje, krydder
Tørr og fyldig
Høy syre
Høyt tannin

Bruk
Drikkes fra 5 år – utmerket til
lagring
Kjøtt, grill
Serveres 18c
Litt store rødvinsglass

SMAKSNOTAT CABERNET SAUVIGNON, Chile – Vin 2 Episode 4
Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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Merlot

Opprinnelse
Rødvinsdrue
Bourdeaux, California, Chile
Ståltank billigste/ellers eik
Blandes ofte med Cab Sauvignon

Smak/stil
Både røde og mørke bær,
plomme
Vanilje, krydder
Tørr og medium/fyldig
Medium syre
Medium tannin

Bruk
Drikkes gjerne ung - men de
beste passer godt til lagring
Kjøtt, grill
Serveres 18c
Litt store rødvinsglass

SMAKSNOTAT MERLOT, St.Emilion/Bordeaux – Vin 3 Episode 4
Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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Syrah / Shiraz
Opprinnelse
Rødvinsdrue
Rhone (F), Australia
Eik
100 % Syrah øverst i Rhone
blandes ofte i Chateauneuf du
Pape og Australia (Shiraz)

Smak/stil
Bjørnebær, morell, pepper
Vanilje, lakris, krydder
Tørr og fyldig
Medium syre
Høyt tannin, men fruktig

Bruk
Kan drikkes ung, men kan også
lagres
Kjøtt, vilt, spicy
Serveres 18c
Vanlig rødvinsglass

SMAKSNOTAT SYRAH/SHIRAZ, Crozes Hermitage, Frankrike – Vin 4 Episode 4
Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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Prosecco
Opprinnelse
Druen Glera
Prosecco, Italia
Rimelig prisklasse

Smak/stil
Bare fruktaroma
Tørr eller halvtørr
Medium syre
Ikke gjær aroma

Bruk
Drikkes ung
Aperitif
Serveres kjølig
Tulipanglass

SMAKSNOTAT PROSECCO (tørr), Italia – Vin 1 Episode 5
Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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Cava
Opprinnelse
Mange forskjellige druer
Spania, mest rundt Barcelona
Rimelig prisklasse

Smak/stil
Frukt og gjær aroma
Tørr
Medium syre
Andre gangs gjæring på flaske

Bruk
Drikkes ung
Aperitif, tapas,
Serveres kjølig
Hvitvinsglass

SMAKSNOTAT CAVA (lokale druer), Spania – Vin 2 Episode 5
Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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English sparkling (Method Britannique)
Opprinnelse
Pinot Noir, Chardonnay
Sør-England
Høy prisklasse
Mye årgang pga. lite reservevin

Smak/stil
Frukt og gjær aromaer
Tørr
Høy syre
Andre gangs gjæring på flaske

Bruk
Drikkes ung, men kan lagres
Aperitif, sjømat og lyst kjøtt
Serveres kjølig
Hvitvinsglass

SMAKSNOTAT ENGLISH SPARKLING (100% Chardonnay) – Vin 3 Episode 5
Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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CHAMPAGNE
Opprinnelse
Chardonnay, Pinot Noir
Champagne, Frankrike
Høy prisklasse
Non vintage, Blanc de blancs,
Blanc de Noirs, Årgang, Rose

Smak/stil
Fruktaromaer, gjær og lagrings
dufter
Tørr (mest vanlig)
Høy syre
Flott konsentrasjon

Bruk
Drikkes ung – kan lagres
Aperitif, sjømat, lyst kjøtt
Serveres 10-12c
Hvitvinsglass

SMAKSNOTAT CHAMPAGNE (100% Chardonnay eller overvekt av den) – Vin 4 Episode 5
Navn/område:
Farge:

Duft:

Smak:

Total kvalitet:
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Helt siden jeg drakk en flaske Ch. Leoville Lascases 1945 en gang på slutten 80-tallet så har jeg hatt
en «passion for wine».
Jeg tok WSET1 og 2 (som jeg nå underviser i her i Stavanger) da jeg bodde i UK på 90-tallet.
Da jeg senere bodde i Paris, reiste jeg til svært mange av vinområdene i Frankrike og smakte meg
igjennom 1855 klassifikasjonen i Bordeaux. Bildet under er fra vinkjelleren min i Paris.

Vel hjemme i Norge tok jeg WSET3 i 2013. I 2017 sluttet jeg etter lang fartstid i oljeselskapet Total
og tok Vinkelner-studiet i Oslo samme året. Nå holder jeg på med Diplom-studiet i vin i London.
Året etter inviterte Kjartan meg til å være med på St.13 hvor jeg i dag kjører WSET kurs, Champagne
skole, og diverse Masterclass. Jeg liker best å undervise små klasser på 8-12 personer.
Og jeg elsker å lære folk om vin!
Jeg påberoper meg ikke å være den som kan mest om vin, men jeg er god å forklare og presentere
ting på en enkel, grei og presis måte. En teknikk jeg også brukte med hell i Total.
Dette vinkurset er derfor til deg som lider av «vin-skrekk», noe som svært mange har!
Hjertelig velkommen på kurs!

Jarle Madsen
Facebook/Insta: Jarles vinskole

