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Basis  Polets vare-
sortiment. Kategori 
2-butikker har ca. 
400 varer. Kategori 7 
har ca. 2500.
Bestillingsutvalg 
 Importørenes egne 
produkter. Bestilles 
og leveres via polet.
Testutvalg  Testes i 
seks måneder. Selger 
produktet, beholder 
det hylleplassen. 
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tigste vinområder ligger i det vi kaller «marginalt  klima». 
Det er på grensen til at de klarer å få druene modne hvert 
år. Vinstokkene må kjempe. Og det er akkurat i disse om-
rådene de er mest utsatt for vær. Ta Piemonte i Nord- 
Italia. Der er hagl en av de virkelig store truslene. Du har 
helt sikkert hørt om Barolo. Den enorme populariteten 
til det lille området gjør at prisene stiger. Hvilket tvin-
ger entusiastene, importørene og produsentene til å lete  
etter vin også fra andre områder. Helt nord i Piemonte, 
som i Gattinara og Ghemme, laget de tradisjonelt også vin 
på nebbiolo-druen. Men hagl traff hyppigere her. Hele 
årsinntekter kunne forsvinne i en byge. 

Da industrijobbene trakk ungdommen til Milano og 
Torino på 50-tallet, ble vinmarkene lagt brakke. Først nå 
gjenreises områdene til fordums storhet. Vil du smake? 
Jeg har lagt inn en vin i ukens anbefalinger. 

Chablis og Côte de Nuits i Burgund ble dobbelt- 
utsatt i år. Både frost og haglstormer har gjort omfattende  
skader i årets avling, som i de foregående årene. Forskjel-
len er at i Bordeaux blir det sjeldent mangel på vin. I Burg-
und finner du små produsenter med små kvanta. Så hvor-
dan påvirker dette deg?

Det første som skjer er, at mindre vin blir tilgjengelig, 
også i vårt marked. Importørene får kjøpe mindre par-
tier. For det andre går prisene opp. Vi er ikke de enes-
te som drikker Chablis, Champagne og de legendariske  
vinene fra Bordeaux og Burgund. På verdensmarkedet 
må vi stille oss i køen med nyrike russere, Indias svul-
mende middelklasse, kineserne som mer enn noen har 
bidratt til å sende prisene i Bordeaux til himmels. Har du  
penger, får du alltids tak i vin. Men jeg hører eldre  
kolleger mimre nostalgisk over gamle vinlister.  

Alt som kan gå galt
Det er lett å sitte inne og tenke at vær er noe som skjer ute.  
Helt til haglbygene treffer din egen lommebok.  
 

D e sier at «når Bordeaux nyser, blir hele 
Frankrike forkjølet». Det er akkurat hva 
som har skjedd i år. I denne siste delen av 
artikkelserien «Bordeaux for begynnere», er 

det på tide å se nærmere på alt som kan gå galt når man 
 lager vin. Og viktigst av alt – hvordan dette påvirker deg 
og din lommebok.

Husker du de merkelige morgenene i april da du våk-
net opp til snø utenfor vinduet ditt? Vi ristet på hodet 
og  synes det var pussig. I Bordeaux var katastrofen 
et faktum. Vinstokkene hadde for lengst satt skudd. 
De små  knoppene var på sitt mest sårbare da frosten 
kom.  Resultatet? Omfattende ødeleggelser. Frosten  
rammet noen områder hardere enn andre, men samlet fikk  
Bordeaux en reduksjon i avling på 41 prosent. 

Antagelig er det bare et tall for deg. Vi er fremmed-
gjort, ikke lenger like avhengige av vær. Bare forestill deg 
at noen fortalte deg at du mistet 40 prosent av inntekten 
din over natten? Vinstokken kan sette nye skudd. Alt må 
ikke være tapt. Men den vil ikke bære like mye frukt som 
den kunne ha gjort. 

Bordeaux er en massiv region. Størst blant de vinpro-
duserende områdene i Frankrike, med en årlig produk-
sjon på rundt 900 millioner flasker. Det er derfor ødeleg-
gelser her blir så omfattende økonomisk. «Når Bordeaux 
nyser, blir hele Frankrike forkjølet». Når vi i år står over-
for den minste avlingen siden 1945, er konsekvensene 
omfattende.

Inntekten tapt I en haglbyge. Men det er mer. Selv-
sagt er det mer. Frost kan ødelegge avlingen på en natt. 
Hagl kan gjøre jobben på minutter. Mange av verdens vik-
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Legendariske årganger til demokratiske priser. Noe 
som førte til at du kunne, med litt hjelp fra vennene dine, 
lage vinklubb på studentbudsjett.

Lang trusseL-Liste. Trodde du trussel-listen var så kort? 
Nei da. Alle lesere med grønne fingre og erfaring med  
rosedyrking, vil ha hørt om meldugg. Det er en sopp-
vekst, som dekker bladene med noe som ligner på mel.  
Meldugg er en rakker. Den hemmer veksten til planten og  
forhindrer blomstring. Selve vinstokken svekkes om  
angrepet er omfattende nok. Selv biodynamiske  
vinprodusenter som takker nei til konvensjonelle sprøyte-
midler, har innsett at slaget er tapt mot melduggen.  
Selv de mest konservative har lov til å sprøyte  
vinstokkene med en svovel-blanding for å hindre  
soppen. Et annet velkjent problem er bladskimmel.  
Til å bekjempe den sykdommen, lager vinbonden 
en miks de kaller Bordeaux-blanding. Den består av  

sulfitt, kalk og vann. Også dette er lovlig for biodyna miske  
og økologiske dyrkere.

Fukt, sopp og råte. Det er grytidlig morgen i Bordeaux. 
Fotograf Katinka har tvunget meg opp. Vi må fange lyset, 
sier hun. Bare synet er verdt det. Vinmarker innhyllet i 
trolsk tåke. Den fuktige luften. En liten halvtime senere 
bryter solen gjennom skylaget og endrer hele landska-
pet. Får den magiske stemningen til å kjennes som en 
fjern drøm. 

Fuktigheten kommer fra elvene og regnet. Ja, det-
te klimaet gjør det til en evigvarende jobb å bekjempe 
fukt, sopp og råte. Men det er også nøkkelen til storhet.  
Forskjellen mellom natt- og dagtemperatur bevarer frisk-
heten i vinene. Og nå om høsten kan råte av det rette sla-
get lage den eksklusive og klassiske søtvinen Sauternes. 
Smaken av aprikos, honning, appelsinskall og dryp-
pende modne fersken kan ikke lages uten det vi kaller  

02
Beskyttelse. Tro, kirke 
og vinmaking har vært 
bundet sammen i 
århundrer. 

01
Babydruer. Vårfrost 
sørget for at avlingene i 
Bordeaux ble dramatisk 
mindre enn de kunne ha 
vært. Disse har klart seg. 

03
rosevakten. Flere 
sykdommer blir synlig på 
rosene først. Og varsler 
om hva som kan komme.
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Prøverommet  
Gode viner fra værutsatte områder

«edelråte». Det beste er akkurat det vi er vitne til nå. Fukti-
ge, kjølige morgener. Men hva hvis solen ikke hadde brutt 
gjennom skydekket? Hva hvis det regnet tre uker i strekk? 
Hva hvis, hva hvis? Akkurat så frustrerende må det inni-
mellom kjennes å være vinbonde. Du er avhengig av noe 
som er utenfor din kontroll. Været.

«Gjev eg var i eit varmare land!» lyder det i Mellom bak-
kar og berg av Ivar Aasen. Jeg tror vi alle har tenkt tanken. 
Chile er en oase for vindyrking. Sol nesten hele året. Nær 
sykdomsfritt. Kjølende vinder, som mildt blåser bort all 
fukt som ellers er arnesteder for sopp og råte. Men i Bor-
deaux regner det nesten like mye som i Bergen. Det er 
ikke lett å lage vin, spesielt ikke her. 

Ofte fylles jeg av takknemlighet over at alt jeg trenger 
å gjøre er å smake på vinen, ikke på nær magisk vis frem-
skaffe produktet. Så hva er konklusjonen? Drikk vinen 
din i andektighet. Kjøp fransk vin nå, for prisene kom-
mer garantert ikke til å gå ned neste år. =

6 Ch. Couhins-Lurton
Pris: 374,90 kr. 

Varenr. 4822001. Bestilling, inne på 3 pol.

Før du sender mail og sier at vinene er for dyre: Hvor mye 
bruker du på pils og peanøtter? Denne er en opplevelse. 
Så mange lag! Løvetann og anis. Fersken og sitrus. Knusk-
tørr ettersmak etterfølger en rik, raus munnfølelse.  
Grapefrukt i svelget. Nydelig, nydelig. Laget av André  
Lurton, som også lager klassikeren Ch. Bonnet.

6 Nervi Gattinara 2013, Italia
Pris: 229,90 kr. 

Varenr. 9500801. Basis, polkat. 5

Husker du at jeg nevnte områdene helt nord i Piemonte,  
som gjenreises nå? Krevende værforhold. Flere nykom-
mere har kastet seg på, men jeg mener Nervi fremdeles er 
det beste kjøpet. Årene har myknet den og gjort den ek-
stremt lettdrikkelig. Dufter av sursøte moreller og mokka. 
Slank kropp, mettet med smak og kraft. Nydelig til lam.

4 Ch. Grand Housteau Crémant  
de Bordeaux Rosé Brut

Pris: 139,90 kr. 
Varenr. 4329801. Bestilling, inne på 9 pol.

Er du klar for helg? Har du noe å feire? Bordeaux lager 
mye bobler også. Jeg liker at denne smaker av søte,  
modne jordbær og har et tett, fint skum. Her er ikke  
mange nyanser, men jordbærsmaken varer hele veien 
ned i svelget.

5 Elixir Haut-Médoc 2014
Pris: 229,90 kr.

Varenr. 864001. Bestilling, inne på 1 pol.

Fysen på lam og høststemning? Da bestiller du denne. 
Rødvin som dufter av bjørnebær og sopp. En rik, fyldig 
vin. Her kjenner du tørrstoffene som et finmasket nett i 
munnen. Det gjør denne til en god matvin. Klassisk og ren 
i stilen.

6 William Fèvre Chablis
Pris: 599 kr.

Varenr. 468706. Bestilling, inne på 106 pol.

Mange av dere elsker denne boksen fra Chablis. Nå er den 
på vei ut. Ekstremvær i 2016 gjør at de rett og slett ikke får 
tak i nok druer. Når polet går tom nå, forblir de tom for 
boksen på ubestemt tid. Smaker mildt av fersken, med 
en knusktørr avslutning. Elsker balansen mellom de to. 
Umiskjennelig Chablis.

6 Markus Molitor 2016, Tyskland
Pris: 124,90 kr.

Varenr. 3012101. Basis, polkat. 4

Mosel i Nord-Tyskland er et annet marginalt klima. Nå 
står de i innhøsting og sliter med regn. Tidligere i år var 
det vårfrost og hagl. Orker du ikke lage mat i dag? Vil du 
bare ta med deg en boks sushi hjem? Da er denne perfekt 
til. Frisk hvitvin med bitte litt sødme. Svært lettdrikkelig. 
En killer til krydret mat, thai og sushi.
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