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• Weinviertel
Kamptal •

Livsstil Vin

Kremstal •

• Wien

Thermenregion•
Eisenberg/Südburgenland •

Proidl Senftenberger Riesling
Steilheit 2010
2010
Lys gulgrønn farge. Aroma som av eple,
sitrus, limeskall og mineralermineraler- Balansert
Balansert
fruktighet og
ognydelig
nydeligsyre
syre
5838801 kr 189,90
189,90 Better
Better Wines

89100
89

Steiermark•

Vinlandet
Østerrike
Den såkalte «frostvæskeskandalen» fikk fart på
Østerrikes vinproduksjon.
I dag har landet sin egen
unike vinidentitet.

SOM ELLERS I EUROPA har også
den østerrikske vinproduksjonen
historiske røtter helt tilbake til
keltertiden 700 før Kristus. Romerne
startet omfattende planting av
vinranker like før Kristus med
bevis funnet rundt Donau, nær
Neusiedler see og Südburgerland i
regionen Burgenland, i Carnuntum i
regionen Niederösterreich og i Flavia
Solva i Südsteiermark. Flytter vi oss
derimot frem til cirka år 1000 ser
vi det samme som i det vinproduserende Europa for øvrig. Det var
cistercienser-munkene som la mye
av grunnlaget for den kvaliteten

landets vinproduksjon er kjent for i
vår tid. Så tidlig som på 1100-tallet
dominerte cistercienser og benediktinerne vindyrkingen i landet, og i
motsetning til de fleste andre steder
i Europa eier munkene fortsatt flere
gode vinmarker i landet.
PÅ 1970˜TALLET tiltok Østerrikes
vinproduksjon samtidig som det
innenlandske forbruket gikk tilbake. Østerrikes vinindustri hadde
som hovedmål å eksportere til
Tyskland, som tradisjonelt var den
eneste kjøper av betydning. Etter en
lang rekke rekordavlinger i Tyskland

og Østerrike skrumpet Tysklandseksporten inn, mens overproduksjonen i Østerrike fortsatte. I ettertid
kan den såkalte «frostveskeskandalen» i 1985 ses som den reneste
velsignelse for østerriksk vin; den
ga nemlig støtet til en omfattende
reorganisering av landets vinlov og
vinproduksjon. Man kan kalle det
en svindel, skandale, eller hva man
vil, men den representerte ikke den
helsefaren pressen hevdet.
HVA VAR EGENTLIG frostvæskeskandalen? I 1985 blandet en
håndfull av Østerrikes 40˜000
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Domäne Wachau Terrassen
Riesling Federspiel 2010

Domäne Wachau Riesling
Singerriedel Smaragd 2010

Middels gyllen farge. Aroma som av blomster, eple etterfulgt av grapefrukt mineraler
i ettersmak. Syrestram. Mye vin for pengene,
som alltid fra denne produsenten.
2044801 kr 124,90

Middels gulgrønn farge. Aroma som av lime,
eple og mineralitet som imponerer!
Vin som lett kan deles med dine beste
venner.
590401 kr 219,90 Blend

87100

vinprodusenter dietylenglykol i
vinen sin for å heve den sukkerfrie
ekstrakten og derved narre brukere
og myndigheter ved å utgi den for å
være bedre enn den var. Glykol finnes også i frostvæske, derfor kalte
mediene uloveligheten for frostvæskeskandale. Ingen ble syke av å
drikke den manipulerte vinen, men
ugjerningen var et faktum, og de
involverte ble strengt straffet.
MEN SÅ: Aldri så galt at det ikke
kommer noe godt ut av det. Etter
1985 har de østerrikske produsentene sakte, men sikkert maktet å

Loimer Riesling Terrassen 2009
Lys gulgrønn farge. Aroma som av eple,
fersken og blomster .Rik, fyldig vin med
balansert syre, stor lengde og mineralpreg
i ettersmaken.
4871101, kr 199.- Vinarius

89100

heve nivået, utviklet sin egen, unike
vinidentitet og arbeidet mot et
bestemt mål; kvalitet og stor suksess.
Østerrike har arbeidet målbevisst
og er i dag et fantastisk spennende
vinland, vel anerkjent i det internasjonale marked.
VINMARKENE ligger øst i landet,
nord og sør for Wien, på grensen
mot Tsjekkia, Ungarn og Slovenia.
Klimaet er varmt og tørt, kontinentalt med årlig nedbør mellom 570
og 770 med mer. Det er varmest
og tørrest i Burgenland, hvor tåken
stiger opp fra Neusiedler see på

de varme høstdagene og bidrar til
Botrytis cinerea, og edelforråtnelse.
Jordsmonnet varierer fra generelt
steinete skifer, kalkstein og grus i
nord, til hovedsakelig sandaktig
jordsmonn rundt Neusiedler see i
Burgenland og leire med noe vulkansk innslag i Steiermark.

Artikkelen fortsetter »
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87100

Svein Lindin

Tor Frostmo

(40) Møhlenpris i Bergen

(55) fra Haugesund

Eier/daglig leder In Vino Veritas
Vinkurs

Vinkelner/Sommelier fra
Gastronomisk Institutt
Medlem av Norsk
Vinkelnerforening

Vinkelner/Sommelier fra
Gastronomisk Institutt.
Styremedlem / Media
ansvarlig 2010 - 2012 Norsk
Vinkelnerforening.
Styremedlem Le Canard, én
stjerne i Michelinguiden.
Svein har solid bakgrunn fra
kjente topprestauranter i Norge
og fra vinimportbransjen.
Han har siden 1997 holdt vinkurs
og foredrag for næringslivet
og private om hva som opptar
han mest: Vin med klar adresse,
vinkunnskap og mat & vin i
samspill. Han reiser på jevnlige studieturer til vinområder
omkring i verden for inspirasjon
til sine vinkurs og vinartikler.

Tor har sin utdannelse og yrkeserfaring gjennom mange år i
hotell- og restaurantbransjen.
Han har stor og bred kompetanse innen fagområdet vin og
var en av de første i Norge som
fullførte vinkelnerutdannelsen.
Med spesiell god kompetanse
på mat og vin i samspill leder
han sine foredrag og kurs på en
uformell og ledig måte.
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Brundlmayer Zöbinger
Heiligenstein Riesling
Alte Reben 2001
Middels gulgrønn farge. Aromatisk nese
fersken, gul melon og akasihonning.
Konsentrert fruktighet og balansert syre.
5964801 kr 337.- Podium Wines

88100

Matvin av beste klasse!
Hirsch Grüner Veltliner
Veltliner 2008
2008

Gobelsburg Grüner Veltliner
Lössterrassen 2010

Middels gulgrønn farge. Aroma som av eple,
eple,
sitrus, pepper og vegetale
vegetaletoner.
toner.Stram
Stramsyrsyrlig underbygger konsentrert
konsentrertfruktighet.
fruktighet.
4762801
4762801kr
kr165.165.-Better
BetterWines
Wines

Middels gul farge. Aroma som av moden
gul frukt, lime og mineraler. Konsentrert
god vin med distinkt mineraltpreg
5527301 kr 144,90 Red & White

88100

90 100

ØSTERRIKES VINOMRÅDER:
REGIONEN Niederösterreich er
Østerrikes største vekstområde for
betegnelsen qualitätswein. Begrepet
qualitätswein kan bare gjelde for
viner produsert fra en enkelt rekke
eller blanding av 35 klassifiserte
varianter, og fra et juridisk definert
område i en bestemt region. Grüner
veltliner dekker 44 % av arealet.
WACHAU er et naturskjønt område
i Donau-dalen mellom byene Melk
og Krems. Det er riesling og grüner
veltliner som råder i til dels svært
bratte terrasserte skråninger og som
gir oss svært gode, og ikke minst,
lagringsdyktige viner.
KREMSTALbærer sitt navn etter en
av Donaus sideelver – Krems – med
beliggenhet mellom Wachau og
Kamptal. Her finner vi to av de aller
største selskapene innenfor østerriksk vinproduksjon; vinhuset Lenz
Moser som ikke selv eier mange vinmarker, men kjøper druer fra cirka
3000 dyrkere og slik har kontroll
over ca 2000 ha. vinmaker, og kooperativet Winzer Krems som eies av
1˜325 dyrkere og som til sammen
representerer 990 ha. vinmarker.
KAMPTAL har fått navnet sitt
etter elven Kamp, som renner gjennom området. Her finner vi også
Østerrikes største vinproduserende
by; Langenlois. Kamptal regnes som
en av de mest suksessrike vinproduserende områder i landet, med sin
høye andel av fremragende kvalitetsprodusenter. Riesling og grüner
Veltline representerer den største
andelen.

km langs Donaus nordlige bredd,
helt opp til Kamptal. Området i sør
omfatter den sjarmerende landsbyen Klosterneuburg, like utenfor
Wien. Det produseres grüner veltliner som her gir rike, tørre, fyldige
viner med lett krydret, klassisk stil.
I tillegg dyrkes riesling og roter
veltliner.

WEINVIERTEL er i dag Østerrikes
største og internasjonalt anerkjente
TRAISENTAL er det aller nyeste vindistrikt. Her råder grüner veltliner. Weinvertel strekker seg fra
tillegg i det hvitkulturelle kartet
Donau
i sør til den tsjekkiske grense
i Østerrike. Med sine 790 hektar
er den blant de minste distriktene, i nord, fra Manhartsberg i vest til den
men stor likevel, gjennom sine slovakiske grensen i øst. Til tross for
kvalitetsviner, spesielt frukt/kryd- sitt brede spekter av dyrkede druederpregede grüner veltliner, men sorter i distriktet er grüner veltliner
også imponerende, mineralpregede den ubestridte konge i Weinvertel.
Grüner veltliner gir her viner
Riesling-viner.
med aroma som av pepperkrydder,
moden frukt og forfriskende
WAGRAM som tidligere var kjent
syrepreg. Det dyrkes det også gode
som Donauland fikk nytt navn i
2007. Vinplantene dyrkes i to for- rødviner i distriktet.
skjellige soner, nord og sør for Donau.
Den nordlige delen strekker seg 30 CARNUNTUM strekker seg fra

Wien i vest til grensen mot Slovakia
i øst. Vingårdene ligger sør for
Donau. Jordsmonnet gir ideelle forhold for rødvinsproduksjon, hvor
cabernet sauvignon og merlot er
favorisert, sammen med blaufrankisch. Kalde vintre og varme somre
i kombinasjon med nærliggende
Donau gir druene optimale vekst
og modningsforhold.

Vindobona (dagens Wien) introduserte vindyrking hentet fra egne land.
Cistercienser-munkene revitaliserte
vindyrkingen i middelalderen.
BURGENLAND
Innenfor hele regionen, er det mange
forskjeller som er viktige og påvirker
dyrkingen. I den østlige delen produseres fyldige rike rødviner under

Svært bratte terrasserte skråninger og som gir oss svært gode, og
ikke minst, lagringsdyktige viner.
THERMENREGION ble dannet
som en del av 1985 vinloven, da
distriktene Gumpoldskirchen og
Bad Vöslau ble slått sammen. Vin
har vært dyrket i denne klimatisk
gunstige regionen – sør for Wien – i
mer enn 2000 år. Romerske legionærer stasjonert i Carnintum og

påvirkning av et varmt kontinentalt klima. I Eisenberg-åsene i den
sørligste delen er det som eksempel
en kompleks jordstruktur med en
touch av forfriskende klimatiske
påvirkninger fra naboregionen
Steiermark, som gir ideelle vekstvilkår for Blaufrankisch og andre blå
druevarianter.

Langmann Schilcher Klassik 2010

Sattlerhof Sauvignon Blanc 2010

Middels rosa farge. Aroma som av røde bær,
rips og grønt krydder. Syrlighet som setter
standard. En ny fantastisk vin for syrekjennere. Anbefales til dagen derpå fårikål!
1021801 Kr 118.- Vinum

Strågul farge med grønn skjær. Aroma som
av stikkelsbær og solbærblader. Frisk syrlighet og lang ettersmak av mineraler.
5626801 kr 194.- Vinarius

90 100

87100

NEUSIEDLER SEE ligger på den østlige bredden av den grunne innsjøen
Neusiedlersjøen. Vinmarkene strekker seg fra byen Gols i nord, gjennom
det flate terrenget i Heideboden og
ned til Seewinkel, ved grensen til
Ungarn. Der dyrkes et bredt spekter
av ulike druevarianter: de grønne
welschriesling, pinot blanc og chardonnay, samt de blå: blauer zweigelt,
blaufränkisch, St. Laurent og pinot
noir. De gir alt fra velbalanserte hvite
viner, til gode, fyldige rødviner. Vel
verdt å bemerke er de fruktintensive,
edelsøte variantene.
LEITHABERG/NEUSIEDLER SEE˜
HÜGELLAND ligger på vestsiden av
Neusiedler see og er et område med
mange, allsidige produsenter, som
tilbyr et mangfold av stiler. Verdt å
nevne er den legendariske «Ruster
Ausbruch», en internasjonalt anerkjent edelsøt dessertvin.

Nikolaihof Vom Stein Riesling
Federspiel 2008
Middels gyllen farge. Aroma som av aprikos
og blomstereng. Som alltid fra produsenten flott fruktkonsentrasjon og balansert
syrlighet. Biodynamisk herlighet!
4993501 Kr 279,90 Winetailor

89100

