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SA er et vinland vi hører lite
om her hjemme. En av
grunnene til dette er Nord-
menns forkjærlighet for
Europeisk vin. En annen er
utvalget her til lands. På

Vinmonopolet finner vi stort sett store
kommersielle produsenter av intetsigende,
pregløs vin. I kvalitetsvin segmentet finnes
det mye godt på bestillingsutvalget, men
ofte i det øvre prissjiktet.

Disse to faktorene kombinert har gjort at
det har vært lite fokus på amerikansk vin i
Norge. I dagens test finner dere noe av det
besteUSAhar å by på somer tilgjengelig på
det Norske markedet.

NÅR VI SNAKKER OM amerikansk vin er
det California som uten tvil er det mest in-
teressante området. Delstaten er enorm og
produserer store mengder vin årlig.

De klimatiske og geologiske forskjellene
er store og det produseres vin i så å si alle
stilarter. Napa Valley er ved siden av Dis-
ney World USAs største turistattraksjon,
og er naturlig nok midtpunktet i kvalitets-
vinproduksjonen. Her produseres USAs
beste rødviner med fantastisk kvalitet og

priser deretter. Det er druen cabernet sau-
vignon som dominerer med innslag av
merlot, syrah og andre varianter i tillegg.

VINENE NYTER STOR internasjonal aner-
kjennelse, men er kanskje aller mest verd-
satt i hjemmemarkedet. Lenger nord i om-
rådet Sonoma er klimaet kjøligere og det er
bedre dyrkningsforhold for druer som pi-
not noir.

Det produserer også en del hvitvin med
chardonnay som viktigste bidragsyter av
kvalitetsvin. Både de hvite laget på char-
donnay og de røde på pinot noir lages i
samme stil som i Burgund i Frankrike,men
får ofte en søtere frukttone, mindre mar-
kant mineralpreg og til tider noe mer eike-
preget aroma.

DET LAGES OGSÅ gode varianter av mus-
serende vinmed området Anderson Valley
som det mest anerkjente.

Det dyrkes også store mengder av druen
zinfandel, som regnes somUSAs egen, selv
om den opprinnelig stammer fra Europa
hvor den finnes under andre navn. Druen
gir viner med bløte tanniner og en rik søt
fruktkarakter, og er en fin innføring i Cali-
fornisk vin i det mellomste prissjiktet.
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Robert Lie har testet det beste USA har å by på i Norge.

Dårlig representert: På Vinmonopolet finner vi stort sett pregløs vin, i kvalitetsvin segmentet finnes det mye godt på bestillings-
utvalget, skriver Robert Lie om amerikansk vin i Norge. Her sjekker vinmaker Jeff Morgan druene på sin CovenantWines-vingård i
Napa Valley.
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Om testen: Poengene er rent
kvalitative og uavhengig av pris.
«Value for money» er tatt hen-
syn 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 medmerkbare 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

V I N

HVITVIN

Grand circle chardonnay
2010, California USA (BU)
Varenr.: 4377601
Pris: 129,- Poeng: 82

Typeriktig Californisk chardonnay. Rik
duft av tropisk frukt. Fyldig vin med grei
syre. Rik stil med saftig tropisk frukt-
karakter. Drikk til grilltallerken med fisk.

RØDVIN

Bonny Doon Le pousseur
syrah, California USA (BU)
Varenr.: 5125101
Pris: 199,90 Poeng: 84

Syrah basert med noe innslag av grena-
che. Rik duft av solbær, bjørnebær, lakris,
vanilje, sjokolade og medisinal. Fyldig vin
med god syre. Saftige tanniner og rik
frukt av mørke bær. Drikk til høstens vilt.

Duckhorn merlot 2007,
California USA (BU)
Varenr.: 9287501
Pris: 400,70 Poeng: 85

Flott utgave av ren merlot. Duft av sol-
bær, plomme, kamfer og fat. Fyldig vin
med god syre. Stram ung frukt og saftige
tanniner. Tåler fint videre lagring.

Stags Leap wine cellars
cabernet sauvignon Fay
2009, California USA (BU)
Varenr.: 9222701

Pris: 650,- Poeng: 87
Kompleks flott vin fra en legendarisk
produsent. Duft av tobakk, fat, bjørne-
bær, rått kjøtt og mokka. Fyldig vin med
god syre. Bløte tanniner og rik konsen-
trert frukt. Høy kvalitet, men noe dyr.

Gnarly head old vine zin-
fandel 2011, Lodi California
USA (BU) Varenr.: 5259101
Pris: 139,90 Poeng: 84

God utgave laget på USAs «egen» drue
zinfandel. Duft av kirsebær, krydder,
moreller, sjokolade og et hint av et ani-
malsk preg. Middels fyldig med god syre.
Bløte tanniner og en saftig søtlig kirse-
bærpreget frukttone. Drikk til spareribs.

Ridge Geyserville 2011, Dry
Creek Valley California USA
(BU) Varenr.: 273401
Pris: 299,50 Poeng: 85

Flott vin fra en av Californias mest aner-
kjente produsenter. Rik duft av kirsebær,
plomme, fat, krydder og mandler. Marker-
te tanniner og en saftig søtlig frukttone.


