
HVITVIN

Bucci verdiccio dei Castelli di
Jesi 2012, Marche, Italia (BU) 
Varenr.: 4659601
Pris: 199,90 Poeng: 81

En rik hvitvin laget på lokale verdiccio-
druer. Duft av sitrus, eple og vanilje.
Fyldig med middels syre. Rik frukt med
fet krydret avslutning. Drikk til grillet fisk.
ROSÉVIN

Nervi Rosa 2013, 
Piemonte, Italia (BU)
Varenr.: 511501
Pris: 165 Poeng: 86

En flott og anvendelig rosé fra Piemonte.
Duft av røde bær, vanilje, krydder og flor-
ale toner. Slank fylde og høy syre. Frisk
saftig frukt med balansert avslutning.
Drikk til assortert grillbuffet.
RØDVIN

Rubrato Aglianico 2012, 
Campania, Italia (BU)
Varenr.: 3311301
Pris: 145 Poeng: 84

En rik og kompakt vin laget på lokale
aglianico-druer. Duft av mørke bær, kryd-
der, tobakk og jordlige toner. Fyldig med
middels syre. Markerte tanniner og rik
kompakt frukt med animalsk avslutning.
Drikk til grillet entrecote.

Texier Cairanne 2012, 
Rhône, Frankrike
Varenr.: 948001
Pris: 143,60 Poeng: 83

En typeriktig god Rhône-vin basert på
grenache-druer. Duft av mørke bær og
krydder. Fyldig med middels syre. Mar-
kerte tanniner og rik krydret frukt. 
Drikk til grillet svinekotelett.

Some Young Punks Passion
has red lips 2012
Varenr.: 180301
Pris: 200 Poeng: 85

Igjen en flott vin fra denne originale pro-
dusenten basert på cabernet sauvignon
og shiraz. Duft av bjørnebær, solbær,
krydder, vanilje, urter og lær. Fyldig med
middels syre. Drikk til marinert flintstek.

Ravenswood Vintners Blend
zinfandel 2011, California,
USA (BU) Varenr: 1059501
Pris: 139,90 Poeng: 83

En grei zinfandel som mangler litt sær-
preg. Duft av søte bær, krydder, kamfer,
vanilje og karamell. Middels fyldig med
lav syre. Søtlig frukt med krydret preg i
avslutningen. Drikk til barbecueburger.
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Burgervin
SOMMEREN ER HØYSESONG for grillen-
tusiaster her i landet. Enten det er på terras-
sen, i hagen eller parken er det noe spesielt
med å tilberede maten utendørs over glø-
dende kull. Alternativene for hva som kan
puttes på grillen er uendelige. Kjøtt, fisk,
skalldyr, grønnsaker eller frukt er alle råva-
rer som tåler en runde på risten. 

Råvarene får også en noe annerledes
smak enn om de tilberedes på annen måte.
Et lett røkt preg sammen med et karamelli-
sert ytre er med på å gi grillmat en sødme-
rik og karakterfull smak.

GRILLMAT SERVERES GJERNE med søt-
lig tilbehør i form av marinader, barbecue-
saus, mais, ketchup eller lignende. Det er
da viktig at vinen har et tilsvarende sødme-
nivå i form av eikepreg eller fruktsødme
som matcher dette. Det er også en fordel
om vinen har en tilsvarende aromaprofil
som grillmaten. I dette tilfellet vil det si et
røkt og krydret preg sammen med rikhet
og passende sødmenivå. 

VINER FRA «NYE VERDEN» er i så måte

ofte gode valg til grillmaten. Australia, Sør-
Afrika, USA, Chile og Argentina har alle vi-
ner i passende stil. Både viner laget på ca-
bernet sauvignon, pinotage, zinfandel, shi-
raz og noen utgaver av pinot noir har det
ønskede røkte preget og sødmefulle fruk-
ten som vi her er ute etter.

SERVERES DET FISK eller skalldyr, er en
rik eikepreget chardonnay et godt valg,
men alternativene er mange. Greco, verdic-
cio og Fiano fra Italia, grüner veltliner fra
Østerrike eller viognier fra Frankrike er alle
gode alternativer som vil fungere bra.

Den kanskje vanligste råvaren å putte på
grillen i tillegg til pølser er hamburgeren.
Denne amerikanske klassikeren fortjener
en likeverdig landsmann i flytende form.
Zinfandel-viner fra California har ofte en
perfekt kombinasjon av rikhet og smak-
skraft, fruktsødme og røykpreg som gjør
den ypperlig til en klassisk barbecueburger.
Produsenter som Ravenswood, Turley,
Seghesio og og Ridge har alle gode varian-
ter i forskjellige prisklasser som vil fungere
utmerket.

ROBERT LIE

Dagbladets vinekspert Robert Lie er
daglig leder for Bagatelle i Oslo. Lie er
fire ganger kåret til Norges beste som-
melier (vinkelner), og har som eneste

nordmann vunnet et europeisk mester-
skap for sommelierer. Han har tidligere

vært vinansvarlig ved 
Restaurant Oscarsgate, Statholder-
gaarden og senest Grefsenkollen.

robert@bagatelle.no

Til grillmaten trengs viner som passer til den røkte og søtlige grillsmaken. 

Søtlig og smakfullt: Hamburger, kylling eller større kjøttstykker på grillen? Her er vinene du bør prøve. Foto: Torbjørn Berg

Om testen: Poengene er rent 
kvalitative og uavhengig av pris.
«Value for money» er tatt 
hensyn til i terningkastene. Alle
viner har en utgangsverdi på 
50 poeng. Slik tolkes poengene:

50–59: En uakseptabel vin. Dømt nord og ned.
60–69: En under gjennomsnittlig vin med merkbare mangler.
70–79: En middels vin på alle måter. Uten særpreg.
80–89: God til meget god vin. Uten merkbare feil eller mangler.
90–95: En fremragende vin av eksepsjonell kompleksitet og karakter. 
96–100: Ekstraordinær vin med alt som forventes av en klassisk vin i sitt slag. Kilde: erobertparker.com
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