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t e m a e t  f o r  s o m m e r m ø t e t  i 
å r  e r  r i o j av i n e r . v i  s k a l  n y t e 
n o e n  av  s pa n i a s  b e s t e  v i n e r  o g 
t i l  d e t t e  s k a l  v i  s p i s e  ta pa s . 
v e l  m ø t t  t i l  s o m m e r m ø t e  
12. juni kl 1900 i seniorsen t ere t

SOMMERMØTE

MØTEDATOER  I  2014

12/6    Sommermøte 
11/9    Lær å smake rødvin 
23/10   Smaking av kvalitetsviner 
27/11    Julemøte

MØTE
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– TAPAS OG RIOJAVINER

s pa n i a  h a r  m e r  d y r k e t  v i n m a r k  enn de 
fleste andre land selv om andre land produserer 
mer vin. Vinproduksjon er en gammel tradisjon i 
Spania. Det skal finnes beretninger om Fønikere 
som reiste til Spania for å kjøpe vin. Med romerne 
ble vindyrkingen forbedret og videreutviklet. Den 
brette seg innover i landet og i tidlig middelader 
var vin en stor og viktig eksportinntekt. Med 
maurernes inntog og forbud mot alkohol raste det 
hele sammen og det ble ikke bedre senere med 
kirkens sterke dominans.

Så snudde det. Moderne spansk vinproduksjon 
startet med en katastrofe, - i Frankrike.

I 1870 begynte den fryktede vinlusen, Phylloxera 
sin herjing i de franske vinmarker. Alt ble ødelagt 
og franske vinprodusenter dro bl.a. til Spania og 
etablerte seg der.  De brakte med seg moderne 
produksjonsmetoder og ny inspirasjon. Vinlusen 
fulgte dessverre etter hvert etter, men når man fant 
løsningen med amerikanske rotstokker og mange 
franskmenn dro hjem var effekten likevel oppnådd. 
Spania var for alvor kommet på vinkartet.

Enkelt kan men dele Spania inn i 3 hovedregion-
er: Den nordlige delen som produserer topp 

svakviner, den midtre som produserer mye enkel 
rimelig vin og den sørlige som produserer mye 
sterkvin.

Denne gangen skal vi konsentrere oss om den 
nordlige delen. Nærmere bestemt Rioja

Rioja ligger ved Ebros øvre løp, og Rioja DOC 
blir delt inn i tre distrikter: Rioja Alta, Rioja 
Alavesa og Rioja Baja. Rioja Alta ligger ved sør-
bredden av Ebron og hovedstaden heter Hebron. 
La Rioja henter navnet sitt fra elven Rio Oja 
som renner gjennom dalen. Rioja ligger nordøst i 
Spania, sør for Bilbao. Området strekker seg over 
120 kilometer, tilsvarende omtrent halvparten av 
Bordeaux. Landskapet er bølgende og steinete, 
men ikke så uttørket og hett som man lett kan 
forestille seg at innlandet i Spania er. Det er mye 
grønt, og mellom mange av vinmarkene er det 
både frukttrær og annen dyrket mark. Rundt Rioja 
ligger åser og fjell med grove og steinete silhuetter. 
Vinmarkene ligger mellom 300 og 800 meter over 
havet. Temperatur og nedbør varierer en del og 
det påvirker valg av druetyper og modning på dru-
ene. Her lages bade rød- hvit- og Rosevin, men 
85% er rødvin og det er dette Rioja er kjent for.

Bjørn Hermansen

ARTIKKEL 
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RIOJA ALTA
Rioja Alta ligger nordvest i 
Rioja og er det største av de 
tre områdene. Her ligger vin-
markene høyt over havet, noen 
så høyt som 800 meter. Klimaet 
er preget av det kjølende været 
fra Atlanterhavet i nord og det 
regner nesten dobbelt så mye 
som lenger sør i Rioja. Rioja 
Alta har mange små vinmarker. 
Området er kjent for å gi best 
kvalitet på druene.  
Tempranilllo er den vanligste 
druetypen og druene får ofte 
litt tykkere skall enn i nabo-
området Rioja Alavesa på 
grunn av et litt varmere klima. 
Det gjør at vinen får litt mer 
farge og snerp.

RIOJA ALAVESA
Rioja Alavesa ligger også nordvest i Rioja, men øst for 
Rioja Alta. Området er det minste i Rioja. Klimaet er litt 
kaldere enn i Rioja Alta. Også her er vinmarkene små og 
Tempranillo er den vanligste druetypen. Druene herfra 
pleier å være gode med litt mer syre enn i de andre  
områdene. Det gir friskhet og livlighet i vinen.

RIOJA BAJA
Rioja Baja ligger i den sørlige delen av Rioja og har større 
vinmarker enn de to lenger nord. Her er klimaet tydelig 
varmere og mer påvirket av Middelhavet og varmen fra 
innlandet om sommeren. Her er druetypen Garnacha 
(Grenache) vanligst. Grunnen til det er at Garnacha 
modner sent og trenger varme. Det får den her. Druene fra 
Rioja Baja gir vinen fylde og preg av røde bær, men noe 
mindre friskhet enn druene fra nordvest.

Vi deler Rioja inn i tre deler

ARTIKKEL 
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Klassifisering

r i o j a  t i d l i g e r e  « v i n  j o v e n »

c r i a n z a

r e s e r va

g r a n 
r e s e r va

RIOJA TIDLIGERE “VIN JOVEN” (0+1)
v i n  i  s i t t  f ø r s t e  e lle r  
a n d r e  å r , s o m  b e h o ld e r 
s i n  f r i s k h e t  o g  f r u k -
t i g h e t . m i n d r e  e n n  e t t  å r 

fat l ag r i n g  e lle r  b a r e  d e le r  av  d e n 
fat l ag r e t .  
Rioja pleide å bli kalt “vin joven” som jo betyr 
“ung vin.” Dette er unge tempranillo viner 
uten alle taninene og endel av fyldigheten til 
de andre klasifikasjonene. Det de ikke har i 
fylde og struktur tar de igjen i rik frukt.  

CRIANZA (1+1)
m i n i m u m  e t t  å r  på  fat  o g 
d e r e t t e r  n o e n  m å n e d e r  i 
f l a s k e r . 
Crianza betyr lagring eller opp-

dragelse og er kanskje den Rioja’en some 
er lettest tilgjengelig for de fleste – også på 
grunn av pris. Crianza’er er ofte lagret på 
gamle fat noe som gir et lettere fatpreg.  
Chrianza er ment å være en lettdrukket  
dagligdagsvin. Den er ikke for fyldig, men 
med Tempranillo’ens taniner får den mere 
fylde og kropp en merlot. Dette er vin som 
slippes på markedet i begynnelsen av det 3. 
året etter innhøstingen. Dette er nok den 
mest “likandes” vinen for de fleste.

ARTIKKEL 
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MODERNE RIOJA
Mange unge små vinmakere har begynt 
å tenke nytt og anderledes. De skifter ut 
amerikansk eik med fransk og slovensk/
ungarsk eik for å lage en mykere og rundere 
vin. Ofte også med mindre syre. Mange går 
også så langt at de bruker 100% tempranillo 
fra en såkalt single-vinmark. Tradisjonell rød 
Rioja er som oftest 60% Tempranillo  opp til 
20% Garnacha, og små mengder Mazuelo og 
Graciano. Disse vinmakerne etterstreber ter-
roir og vil at vinen skal uttrykke fruktigheten 
fra gamle vinstokker i de beste vinmarkene. 
De bruker minimalt med eikefat og kun deler 
av produksjonen har et lite “kyss av eik” som 
Chatinca Dege kalte det. Og de holder som 
regel sine viner utenfor klassifikasjonssytemet 
eller merker dem bare Rioja.

RESERVA (1+2)
u t va l g t e  d r u e r  f r a  d e 
b e s t e  å r g a n g e n e  m e d  e t 
s t o r t  p o t e n s i a l e  o g  d e r -
e t t e r  l a g r e t  i  m i n i m u m  3 

å r  h v o r av  m i n i m u m e t t  å r  på  fat .  
Her beginner det virkelig å smake 
Rioja!Produsentene lar ofte Reservaer ligge 
lenger på fat og gjør et bedre utvalg av druer 
enn minimumskravet. Mange Rioja entusias-
ter liker resrva best fordi dette er vinen som 
kombinerer fruktigheten i Chrianza og har 
flere nyanser og er mere utviklet I retning av 
mere eiket fatlagret Gran Reserva 

GRAN RESERVA (2+3)
u t va l g t e  d r u e r  f r a  h e lt 
s p e s i e l l  å r g a n g e r  s o m  e r 
l a g r e t  m i n s t  2  å r  på  fat 
o g  3  å r  i  f l a s k e . 

Garn Reserva med mye eik, og taninene i 
Tempranilloen gjør at disse vinene lagrer 
meget godt. Vinmakerne gir de nødvendig la-
gring før de sender dem på markedet. Derfor 
er en gran Reserva ofte 10 når vi finner den 
på Vinmonopolet. Gode årganger kan lagres 
opp til 30år  uten å miste sin fylde og kom-
pleksitet.  

Hvordan det uttales? Ri-årrrha! Med 
hard skarring på r’en. Vinene, derimot, er 
langt unna skarring. En klassisk Rioja fra 
nordøstlige Spania har utviklede, høstlige 
aromaer, med myke, varme jordbær- og 
rødbærstoner. Overstrødd av kanelkrydder 
 og noe gammelt, slike aromaer man finner 
i virkelig gamle hus hvor støvkluten er 
fraværende. Er vi heldige, en touch av 
lakris, lær, tjære, viltkjøtt – og høstlig under- 
skog. Og vanilje. Mange nordmenn kan 
rett og slett ikke få nok av denne vaniljen 
og krydderet. Stilen kan ligne på virkelig 
modne Bordeaux-viner fra 70- og 80-tallet.

  – Geir Salvesen, DinMat

ARTIKKEL 
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MAT OG RIOJA
DET FINNES EN RIOJA FOR ET HVERT 
MÅLTID SIES DET. HER ER EN LITEN 
GUIDE:

Joven / Rioja: Denne er til  
Paella med fisk og skalldyr!

Crianza: Denne passer til det 
meste, fra kjøttpudding til 
stekt kalkun. I det hele tatt kan 
Crianza med sin fruktighet og 
fyldighet passe til nesten enhver 
rett.

Reserva: Dette er en meget god 
viltvin. Den passer til retter fra 
oksehale til rike anderetter. Sopp 
og trufler er godt tilbehør.

Gran Reserva: En Filet Mi-
gnon eller et lammelår vil få 
vinen til å åpne all sin subtile 
kompleksitet. Det samme 
gjelder for vilt-fugl og godt 
modne oster.

Man må alltid prøve å finne en balanse når man skal 
finne riktig mat til vinen ( eller omvendt). Dette er 
spesielt viktig for viner fra Rioja hvor man finner alt fra 
elegante, fruktige rødviner til kraftfulle eikefatslagrede 
rødviner. 

Råd for å finne rett type mat til en Riojavin:

•  Sørg alltid for å matche måltidets smaker til vinens.
•  Det er alltid trygt å servere retter fra same region som 

vinens region. De fleste viner og mattradisjoner har 
vokst fram hånd i hånd.

•  Syren i tomatbaserte retter trenger viner med høy syre.

Når du leter etter retter å servere til Riojaviner er det 
viktig å tenke på rettens smaker.  Siden regionens viner 
for det meste er fremstillt på Tempranillo-druer, noe 
som gir dem en kraftfull, fruktig smak, passer de best 
med retter som også er kraftfulle i smakene. 

Vilt, grillkjøtt eller stek passer alltid med rødviner fra 
Rioja. Fisk og skalldyrsretter fra middelhavskjøkkenet 
passer også godt til de unge ikke fatlagrede røde Rio-
javinene, men de skjøre hvite fra Rioja passer også godt 
til disse rettene.  

ARTIKKEL 
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I vinter kåret Wine Spectator 2004 ut-
gaven av denne vinen til “Wine Spec-
tator Wine of the Year 2013”. 
Dvs den beste vinen de hadde 
smakt blant flere tusen som de 
har på smakinger hvert år. Des-
verre i det kåringen fant sted 
ble den naturlig nok borte fra 
hyllene verden over. Jeg sikret 
meg en kasse, men jeg har 
også en kasse av 2001 utgaven 
i kjelleren. 2001 er en like stor 
årgang som 2004 og Imperial 
er etter min mening minst like 
god i denne årgangen. CVNE 
(også kalt CUNE) hører med 
til de tradisjonelle produsen-
tene og lager bare Imperial i 
de beste årgangene. 2001 kalles 
årtusenets årgang i Rioja. Den 
internasjonale vinskribenten 
Stephen Tanzer gir denne vin-
en 94/100 poeng og Wine Spectator gir 
den 93 poeng. Jancis Robinson gir den 
17/20. Merete Bø i DN gir den 91 po-
eng, Wine & Spirits gir den 95 poeng.

Robert Parker’s “The Wine Advocate” 
skriver: “A more complex, better  

defined nose than 2001, with 
black cherries, spice and  
Seville orange marmalade. The 
palate is medium-bodied, with 
fine tannins cloaked in sweet 
dark cherry, bitter orange and 
strawberry fruit. It is lighter 
on its feet than the 2000, with 
less persistence, yet it shows 
greater harmony and tension. 
this is a fabulous Gran Reserva 
with enormous weight and  
dimension.” 94 Points The 
Wine Advocate

Robert Parker gir til sammen-
ligning 2004 årgangen 93  
poeng.

Denne vinen er fremdeles å 
få tak i, den vil utvikle og holde seg i 
flere tiår og koster i dag 359 kr på polet. 
Det finnes noen få flasker på Ski, men  
ellers på bestilling.

ARTIKKEL 
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VIÑA ARDANZA RESERVA 2004
Wine Spectator kåret denne til den 22. beste 
vinen de hadde smakt 2013 og ga den 94 poeng. 
Andre vinskribenter gir den fra 90-92 poeng.

Wine Spectator skriver: 
Clean, bright dark-cherry red of medium depth 
with a pink rim. Notably expressive nose with 
spicy notes of coffee, chocolate, vanilla and 
cloves and fine wood aromas against a back-
ground of ripe dark fruit. It is a well-structured, 
balanced wine with a lively, enticing freshness 
that combines with polished tannins to fill the 
mouth with pleasurable sensations. Long after-
taste, marked by the subtlety of a brand whose 
traditional elegance, complexity and aromatic 
power are particularly enriched in this vintage. 
An excellent wine to accompany charcoal-
grilled meat, roasts, small game, medium-aged 
cheeses, Iberian cured sausages, etc.

Vinen koster 230 kroner på polet og i nær-
heten av oss finner dere foruten på bestilling; 10 
flasker på Ski, 4 flasker i Ytre Enebakk i skriv-
ende stund.

ARTIKKEL 
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MONTECILLO CRIANZA
Montecillo er et av de eldste vinhusene i Rioja og et av de mest elegante i 
stilen, og deres fokus på kvalitet er uovertruffen i området. Det som skiller 

Montecillo fra andre bodegaer er det velintegrerte fatpreget. 
Fatene som brukes er utelukkende franske og av den fin-
porete typen, fra Allier og Tronçais og aldri eldre enn 10 år 
gamle. Først modnes vinen i tre måneder i ny eik, deretter 
flyttes den over til stadig eldre fat til fatmodningen er gjen-
nomført som betyr 18 måneder for crianza, 30 måneder for 
gran reserva og hele fire år for seleccion especial.

Bodegaen disponerte tidligere Riojas største enkeltvinmark, El 
Montecillo, noe som var svært risikabelt med tanke på det vek-
slende klimaet i området. De aller fleste vinprodusenter velger 
å kjøpe druer fremfor egen dyrking.

Huset solgte sine vinmarker i 1979 og har siden satset på å 
kjøpe inn de beste druene fra de forskjellige produsentene. 
Dette sikrer en meget jevn produksjon med høy kvalitet år 
etter år. Risikoen er at i svake år ikke produseres vin i det hele 
tatt ved Montecillo, slik det skjedde i 1992, eller at man kun 
produserer crianza som i 1993 og 1997.

I skrivende stund er jeg litt usikker på hvilken årgang vi får, 
men både 2009 og 2008 er gode. Aperitif skrev om 2009: Klar 
varm rød. Fin saftig duft av røde modne bær, litt fat, lær.

Smak: Fyldig saftig frisk og god munnfølelse, god syre, saftig 
med myke fine tanniner, bra lengde. (2009)

Bruksområde: Lyst kjøtt, lam, pølser. 
Denne koster nå 260,- kr på polet.

ARTIKKEL 
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ATARDI TEMPRANILLO 2010
Artadi Bodegaen ble grunnlagt i 1985 av den dynamiske 
visjonære vinmakeren  Juan Carlos Lopez de la Calle. Hans 
mål var gjennom kultivering i høyden, lave avlinger og gamle 
vinstokker for å få fram Tempranilloens egenart og av det 
lage stor ekstraordinær vin. Dette sammen med spesiell 
bruk av fat (bla mye mindre amerikansk eik) skulle gjøre det 
mulig å produsere noen av Riojas beste viner. Atardi har 83 
hektar med vinmarker som drives biodynamisk. 

Artadi handler om renhet og ekstrahert frukt nesten som 
rødviner fra Burgund. Vinkritikere har ofte sammenlignet 
Artadi vinene med viner  fra Chambolle-Musigny og andre 
top appellasjoner i Burgund.  

Denne elagansen i vinene sies å kommer fra den kalde 
nordavinden fra Pyrineene koblet sammen med en varm sol 
som varmer landskapet og gir moderate dagtemperaturer. 

Vinene fra Atardi er meget spesielle Tempranilloer. Desverre 
er det bare en – den billigste- å få i Norge nå. Den er laget 
kun på Tempranillodruer fra de yngste vinmarkene. Den har 
gjennomgått tradisjonell vinifikasjon i ståltanker, og kun en 
liten andel av vinen har vært lagret på brukte franske eikefat. 
Ingen ny eik. 

ARTIKKEL 
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LINDES DE REMELLURI 2009
Det har vært dyrket og laget vin på Remelluri garden siden 14-1500 tallet ved 
at munkene fra Tolono klosteret etablerte en liten kirke og en gård der. Sener 
nå munkene reiste sin vei tok lokale bønder over og splittet opp eiendommen. 

Den modern vingården ble etablert i 1967 når Jaime Rodríguez 
Salis kjøpte den. Siden har Remelluri vinene fra Rioja vært reg-
net som modernismens kultviner.

Remelluri regnes som en av de som startet modernismen i Rioja. 
De er meget opptatt av terrûno og at vinen skal ha uttrykk fra 
der druene vokser. Hver plot behandles særskilt og der dyrkes 
planter og hekker rundt vingårdene. De plantes forskjellige trær 
som mandel-, fiken-, fersken og ikke minst oliventrær rundt om 
for å sikre biene slik at vinplantene kan bestøves.

Lindes de Remelluri er deres nyeste prosjekt.  Lindes de Remel-
luri betyr “ grensende til remelluri”.  Dette er et eksempel på 
at Remelluri ikke blander sammen druer fra forskjellige vin-
marker, men lar de få utvikle seg med sin egenart. Dette er druer 
de kjøper fra 2 nabolandsbyen. Denne er en blanding av de to, 
men senere produksjoner er ment å være fra hver landsby etter 
Burgund-modellen.

Stephen Tanzer’s International Wine Cellar gir 2009 utgaven 
av denne vinen 91 poeng (outstanding) og skriver:  
A blend of tempranillo, garnacha, graciano and viura; aged for 12 
months in a combination of French and American oak.  

Bright purple.  Rich, smoky aromas of ripe cherry and blue-
berry are complicated by suggestions of vanilla and candied 
rose.  Bright and focused on the palate, offering spicy blackcur-

rant and floral pastille flavors and strong mineral bite.  Juicy cassis and black 
raspberry flavors linger on the smooth, persistent finish.  Nicely balanced and 
focused, with supple tannins that fade into the sweet fruit. 

Og den koster bare 180 kr på polet

ARTIKKEL 
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d e n n e  g a n g e n  s p ø r s m å l  f r a  r i o j a . 
Mesteparten av svarene finner dere i dette nummeret 
av Vinbonden. Forrige gang hadde vi 9 medlemmer 
som hadde svart så vinnersjansene er store 

Lykke til!

1. Hvor i Spania ligger Rioja
a. Nord
b.  Sør
c.  Vest

6. Hvilken av disse druene kan man ikke  
bruke i klassifiserte Riojaviner? 
a.  Gatnacha, 
b.  Graciano  
c.  Galego

7. Hvor mange år tar det tradisjonelt før en 
Gran Reserva kommer på markedet?
a.  2-3 år
b.  7-10 år
c.  20 år

2. Hvilket land har påvirket Rioja mest innen 
vindyrking og produksjon?
a. Italia
b.  Amerika
c.  Frankrike

3. Hvor henter Rioja-produsentene tradisjonelt 
sine eiketønner fra?
a. Italia
b.  Amerika
c.  Frankrike

3. Hvor henter Rioja-produsentene tradisjonelt 
sine eiketønner fra?
a. Italia
b.  Amerika
c.  Frankrike

4. Hvilke tønner er det som gir mest  
vaniljepreg på vinen?
a. Franske
b.  Amerikanske
c.  Slovenske

5. Hvilken vin kan man beskrive som 1+1? 
a. Crianza
b.  Reserva
c.  Gran Reserva

VIN-QUIZ
QUIZ

Her er riktige svar på Sherry-Quizen:

1B, 2B, 3A, 4C, 5B, 6A, 7C  

Og vinneren ble Bjørn Hermansen

f e r d i g  m e d  q u i z e n ?  
Send svar til bjornhermansen@mac.com  
innen 7. juni.



Ås Vinklubb 
v/kasserer Dan Aamlid 
Granheimlia 39 
1430 Ås

Møteavgift 12. Juni 2014 
Tid og sted: kl 19:00, Seniorsenteret.  
Betal i tide – så sparer du noen for ekstra arbeid!

OBS: Husk å fylle inn rett beløp på girodelen nedenfor 
Kr. 200,- per person

Ås, 16.05.14 
Forfallsdato 01.06.14

Kundeidentifikasjon (KID)

Betalt av

Belast
konto

Kvittering
tilbake

Betalings-
frist

Betalingsinformasjon

Innbetalt til konto
Kvittering

Beløp Betalerens kontonummer Blankettnummer

Kroner Øre

Betalt til

Underskrift ved girering

Til konto Blankettnummer

0530.50.45588

0530.50.45588

01.06.14

Ås Vinklubb 
v/kasserer Dan Aamlid
Granheimlia 39
1430 Ås

Møteavgift 12.06.14 (200,- pr. person) 

KUN FOR MEDLEMMER
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