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De ulike begrepene

❖ Konvensjonell vin

❖ Økologisk vin

❖ Biodynamisk vin

❖ Vegansk vin

❖ Naturvin



Grunnleggende vinproduksjon 
❖ 1. Plukk druene

❖ 2. Knus druene

❖ 3. Gjær druene til vin

❖ 4. Lagre vinen

❖ 5. Fyll vinen på flaske

❖ 6. Lagre flasken eller drikk

❖ …men hva kommer først…?



Vinmarksarbeidet!



Til venstre: Sebastien Riffault sine vinmarker i Sancerre







Lang skallmaserasjon!



Champagne Leclerc Briant
Med nye eiere og ny kjellermester er champagnehuset 
Leclerc Briant ansett som en av de mest spennende 
produsentene i en av verdens viktigste vinregioner.

Leclerc Briant har videreført en årelang tradisjon startet av 
familien, med økologisk og bidynamisk tilnærming og 
kvalitet i alle ledd fra vinmark til kjellerarbeid. Frederic 
Zemeitt driver nå huset, og med på laget er den dynamiske 
kjellermesteren og vinmakeren Herve Jestin, som regnes 
som den fremste innenfor biodynamisk dyrkning og 
vinmaking i Champagne. 

I dag har de ca 10 hektar med topp klassifiserte vinmarker. 
I tillegg kjøper de ved behov økologiske eller 
biodynamiske druer som vinifiseres i deres nylig oppussede 
og flotte kjeller i champagnehovedstaden Epernay. 

En stor del av Leclerc Briants baseviner gjæres i brukte fat, 
som setter er delikat og fyldig preg på vinen - uten at dette 
tar overhånd, men heller fremhever de flotte druene. Alle 
champagnene modner minimum 30 måneder på lees og de 
har lav dosage for å fremheve det naturlige aromaspekteret. 



Champagne Leclerc Briant

Brut Réserve NV 

Druene kommer fra følgende Cru: Hautvillers, Avenay, Epernay, 
Verneuil, Cramant og Montgueux. Klassisk kalkholdig jordsmonn fra 
meget gode adresser.

Druer: 40 % Pinot Noir, 40 % Pinot Meunier,20 % Chardonnay 

Vinifikasjon: Håndhøstet med druer fra 2013 årgang, spontan 
alkoholfermentering i ståltank og 20 % brukte fat for basevin, tirage i 
januar 2014 og tappet for andregangsgjæring med ca 30 mnd på 
bunnfall før degorgering i mai 2016, med kun 4 g/l sukker. 

Beskrivelse: Flott delikat duft av friske og modne epler, sitrusblomster 
og noe fatkrydder mot brioche. Fine, behagelige bobler med flott frukt 
og struktur. Stilen på husets champagner er særdeles delikat med høy 
konsentrasjon, flott fruktighet og tydelig mineralsk stil. Vinene er 
komplekse og matvennlige. Fruktig, men tørr med svært god lengde. 
Nyt som aperitif, til fisk og skalldyr, god spekemat og lyse kjøttyper. 



Meinklang
❖ Familiebedriften Meinklang kultiverer 70 hektar med vinmark 

på biodynamisk vis i den lille landsbyen Pamhagen i solfylte 
Burgenland, helt øst i Østerrike. I tillegg til vin dyrkes også 
korn, frukt og grønnsaker, og det lages kjøttprodukter fra svin 
og storfe. Gjødsel fra de 800 anguskyrne på gården fullfører 
den biodynamiske sirkelen, og Meinklang er den eneste 
vingården i Østerrike som har en så holistisk tilnærming til 
vinproduksjon og drift av egen gård.

❖ Meinklang-gården har en total størrelse på 1500 hektar, og på 
de 70 hektarene som brukes til vinproduksjon, er like mye er 
plantet med hvite som med røde druer. Gården drives i dag i 
fullstendig harmoni med naturens syklus. Mens det unge 
ekteparet Angela og Werner Michlits har ansvar for 
vinproduksjonen på gården, tar Werners foreldre og to brødre 
seg av oppdrett av storfe og svin, i tillegg til dyrking av korn, 
epler, mais og solsikker – alt produsert på biodynamisk vis.

❖ Da Werners foreldre tok over gården på begynnelsen av 1990-
tallet la de om til økologisk jordbruk. Meinklang har jobbet 
biodynamisk for fullt i 14 år, men familien Michlits har jobbet 
naturlig og med blandingsjordbruk, hvor man både dyrker 
planter og holder husdyr, i flere generasjoner. I dag er 
vingården både økologisk og biodynamisk sertifisert 
(Demeter). Siden 2004 har vinene også vært helt veganske.



Meinklang

❖ Tidligere var vinproduksjon som regel kun en del av driften på en gård, og vindruer ble dyrket side om side med andre 
planter. I dag drives vingårder derimot som regel monokulturelt, hvilket innebærer at andre planter og dyr må vike når 
vinstokker plantes på hele jordbruksarealet. Hos Meinklang tråkker imidlertid fortsatt okser, hester, griser og sauer i 
vinmarkene, og mellom radene av vinstokker gror det planter som kløver og vikker, gress og urter, som tiltrekker seg 
insekter og mikroorganismer. Dette skaper biologisk mangfold, og gjør at hver vinmark får sitt eget lille økosystem.

❖ Både dyrene og plantene beskytter vinstokkene mot sykdommer, og gjør kunstgjødsel og kjemiske sprøytemidler 
overflødige. Blandingsjordbruk gir dessuten Meinklang flere bein å stå på. Om avlingene skulle svikte et år, sørger 
dyrene for at de alltid har noe å leve av. Meinklang etablerte nylig også insekthoteller i vinmarkene og frukthagene for 
å øke områdets villbiebestand, som er helt vesentlig for pollineringen av plantene.



❖ Meinklang plukker alle druer for hånd, og er alltid selektive med hva som får bli med videre i prosessen. 
Innhøstingstidspunktet avgjøres av hvordan druene smaker og hvor modne druesteinene er – ikke av når 
de teknisk sett er modne.

❖ I kjelleren er det Angela som har hovedansvaret. I vinifikasjonen har hun som mål å beskytte vinenes 
ærlige og unike naturlige særpreg – og det gjør hun ved å la vinene lage seg selv, med minst mulig 
innblanding fra hennes side. Vinene fermenteres for eksempel kun med naturlige gjærstammer som finnes 
naturlig i kjelleren og i vinmarkene, og mosten avkjøles bare hvis det blir varmere enn 21 grader, og da 
kun ved hjelp av vann – Meinklang bruker ingen form for elektrisitet i selve vinifikasjonsprosessen.

❖ Meinklang er kjent for sine 900 liter store eggeformede fermenteringstanker laget av sement, men bruker 
også ståltank og 5500 liter store gamle eikefat til fermentering og modning.



Meinklang

Grüner Veltliner - 
Wörth, Single Vineyard
Opprinnelse: Østerrike, Burgenland, Neusiedlersee, 
Pamhagen
Drue: Grüner Veltliner
Jordsmonn: Leire og sandstein
Alder på vinplanter: Plantet i perioden 1997-2010
Innhøstingsmetode: Plukket og selektert for hånd
Utbytte: 65 hl/ha
Fermentering: Spontanfermentert
Modning: 6 md. i ståltank
Klaring og filtrering: Uklaret
Sertifisering: Biodynamisk
Innholdsdeklarasjon: Druer og svovel (<40 mg/l)
Matmatch: Aperitiff, Grønt er skjønt, Krydret mat, Ost - 
blåskimmel, Ost - fersk, Ost - modnet, Sjokolade, Sjømat - 
hvit fisk, Sjømat - rød fisk, Sjømat - skalldyr



Pfeffingen

Weingut Pfeffingen på 15 hektar drives av Jan Eymael, utdannet 
ønolog på Geysenheim  Det har vært produsert vin på Weingut 
Pfeffingen siden 1622.  De har vært medlem av VDP siden 1986, 
er sertifisert økologisk og har begynt konvertering til 
biodynamisk drift fra og med 2012.  

Weingut Pfeffingen holder til i Ungstein i Pfalz, og her besitter de 
blant annet parseller i de to Grosses Gewächs-klassifiserte 
vinmarkene Herrenberg og Weilberg. Vineriet er blant de mest 
renommerte i Pfalz, og var også sentral i opprettelsen av VDP-
kvalitetssystemet i Tyskland, og var en av de 6 første som ble 
klassifisert. Stilen er enormt frisk og fokusert til å være fra Pfalz, 
og selv om produsenten jobber med mange forskjellige druer, er 
det rieslingen som virkelig har fått sin velfortjente omtale i 
Norge.

Pfalz er et relativt stort område kjent for å produsere relativt 
store, florale viner som sine naboer i Alsace. Terrenget er kupert, 
og i enkelte vinmarker er det mulig å produsere viner uten et 
tropisk preg, og med god frukthet og syre.



Pfeffingen

Riesling Kalkstein 
2015
Opprinnelse: Tyskland, Pfalz
Drue: 100% Riesling
Jordsmonn: Kalkholdig med innslag av kvarts og noe 
jern 
Innhøstingsmetode: Håndplukket fra utvalgte 
parseller i toppvinmarken Herrenberg
Fermentering: Spontanfermentert
Modning: 6 md. i ståltank
Beskrivelse: Flott vin med intens duft av moden sitrus 
og melon. I munnen er den fokusert med god 
fruktsødme og behagelig rensende syre. Prøv sammen 
med retter av fisk & skalldyr, salater eller lyst kjøtt.



Domaine Matassa, Tom Lubbe

❖ https://youtu.be/fA67fPII6o0

https://youtu.be/fA67fPII6o0


Domaine Matassa

Cuvée Marguerite
Jordsmonnet består av skifer (schist) og mergel fra ulike parseller med ulik 
eksponering. Eldre og yngre stokker er alle bush wines.

Druer: 33 % Muscat d ́Alexandria, 33 % Muscat Petit Grains, 33 % Macabeo. 

Druene håndplukkes og hele klaser presses i tradisjonelle basketpresser etter 
fottråkking.Hele klaser spontangjæres i velbrukte fat, ingen sulfitt tilsettes før 
malolaktisk. Modning på fint bunnfall i godt brukte sementtanker og fat på 2000 
liter i 6 måneder, og ytterligere 2 måneder på ståltank før tapping. Minimal 
tilsetning av sulfitt og vinen tappes ufiltrert. 

Beskrivelse: Lys orange briljant farge med en del bunnfall. På duft har den en 
fruktig aroma av blomster, muskatdrue, anis, grape og sitrus og ikke minst 
mineraler. I munnen en den frisk og aromatisk med smak av sitrusfrukter, 
muskatdruer, flott florale elementer med hint av anis og tydelig mineraler i 
avslutningen. Særegen og svært flott vin med fantastisk florlett munnfølelse og stor 
lengde. Server vinen gjerne med sjømat og skalldyr, til retter av fisk eller med lyst 
kjøtt. Takler grønne elementer svært godt. Vil fint tåle lagring i en god kjeller i 4-6 
år etter årgang, trolig lenger. Cuvee Marguerite er oppkalt etter Toms kone Natahlie 
Gaubys bestemor, som var en av de siste som hadde Catalansk som førstespråk. 



Carussin
❖ Carussin er en liten familiedrevet vingård som ligger 

i San Marzano Oliveto i Asti i Piemonte, og her 
kultiverer familien 26 hektar med vinmark på 
biodynamisk vis. Mor Bruna steller de ti eslene på 
gården, far Luigi tar seg av det administrative og 
sønnene Luca og Matteo lager vinene. Luca brygger i 
tillegg øl, mens Matteo har åpnet pub i vinkjelleren.

❖ Vinmarkene er primært plantet med barbera og 
moscato, og Carussin produserer i dag rundt 110 000 
flasker vin. Carussin har jobbet etter biodynamiske 
prinsipper i over 15 år, og tillegg til vinplanter 
dyrkes også frukt og grønnsaker på biodynamisk vis.

❖ Carussin jobber i fullstendig harmoni med naturen, 
og den biodynamiske tilnærmingen gir viner med 
svært ren og saftig frukt. I kjelleren jobber Carussin 
også på tradisjonelt og naturlig vis – alle vinene 
spontangjæres, og tilsettes ikke noe som helst, 
bortsett fra små mengder svovel ved tapping.



Carussin

Completo
Opprinnelse: Italia, Piemonte, Asti, San Marzano Oliveto
Drue: Primært Barbera, samt litt Grignolino, Dolcetto og 
Freisa
Jordsmonn: Kalkholdig leire
Alder på vinplanter: Plantet i perioden 1960-1981
Innhøstingsmetode: Plukket og selektert for hånd
Utbytte: 60 hl/ha
Fermentering: Spontanfermentert. 2 uker skallmaserasjon
Modning: Ståltanker
Klaring og filtrering: Uklaret og ufiltrert
Sertifisering: Biodynamisk
Innholdsdeklarasjon: Druer og svovel (<50 mg/l)
Matmatch: Fjærkre, Grønt er skjønt, Krydret mat, Lam & 
Sau, Ost - fersk, Ost - modnet, Sjømat - hvit fisk



Arianna Occhipinti

Arianna Occhipintis grensesprengende viner har gjort henne til 
rikskjendis i Italia. På tross av sine 30 år, ble hennes 
selvbiografi lansert med brask og bram under VinItaly våren 
2013. Arianna har blitt den ikoniske representanten for den 
nye generasjonen av vinmakere i Italia. Hun studerte blant 
annet sammen Luca Roagna, og laget en stor kontrovers på 
universitetet rundt temaet spontangjæring. 

Arianna sin interesse for vinmaking ble vekket fra barnsben av 
da hun løp rundt i vinkjelleren til sin onkel Gusto Occhipinti . 
Etter vinstudiene vendte hun hjem til Sicilia og med to tomme 
hender, og med onkel Gusto som gudfar for prosjektet ervervet 
hun vinmarker og bygde opp et vineri. Dette er i seg selv en 
kolossal prestasjon for en ung jente på den patriarkalske 
Sicilianske landsbygda. 

Hennes første årgang var 2004 og hennes to første viner var 
Nero ́d Avola og Frappato. Frappato ble en umiddelbar 
sensasjon. Arianna har senere utvidet både produksjon, 
portefølje og vinmarkene. Vinmakingen hennes er klassisk 
naturvin; økologiske vinmarker uten kloner, spontangjæring, 
bruk av hele klaser, lang skallmasserasjon, ingen svovel før 
tapping. Alle vinene er ufiltrerte. 



Arianna Occhipinti

SP68
Vinmarkene ligger i området rundt Vittoria, syd på Sicilia. Til denne vinen bruker 
Arianna druer fra marker som ligger på ca 280 meters høyde. Det gjør vinmarken 
tilgjengelige for svalende vinder og god nedkjøling om natten i sommerhalvåret. 
Navnet på vinen kommer fra veien som går forbi vinmarken og heter Strada 
Provinciale 68 (SP68),som sies å være verdens eldste handelsvei for vin.  
Jordsmonn: hovedsakelig kalkholdig sand.  
Druer: Frappato 60 % og nero d ́avola 40 %  
Vinifikasjon: Druene håndplukkes i den første halvdelen av oktobert. Vinene lages 
med stedegen gjær (spontangjæring), og gjennomgår 15 dagers skallmaserasjon. 
Modning i 6 måneder på sementtanker med påfølgende én måned i flaske etter 
tapping. Vinen er ufiltrert. 

Beskrivelse: Vinen er klar rødlilla med en mørkere kjerne. Ungdommelig og fersk 
med aromaer av mørke og røde bær sammen med blomstertoner og ferske urter. I 
munnen er den fruktig med modne tanniner, god friskhet og konsentrasjon. Den 
smaker av blåbær, mørke plommer, bjørnebær med innslag av fersken, og er sval i 
stilen. Innslag av urter. Vinen er drikkeklar men kan fint oppbevares i 2 til 3 år. 
Prøv den sammen med retter av grillet kjøtt, kalv eller letter retter med okse, lam 
og svin. 



Rivella Serafino
❖ Vinhuset Rivella Serafino ble etablert av Teobaldo og 

hans far Serafino på slutten av 1960-tallet, og deres 
første offisielle årgang av barbaresco var 1967. Før dette 
solgte de offisielt vin i bulk, og uoffisielt «barbaresco» 
eller «lagret nebbiolo», ettersom den ikke var sertifisert 
som barbaresco, som ble tappet på flaske til venner og 
bekjente.

❖ Teobaldo er født i 1942, og ble ansvarlig for 
vinproduksjonen hjemme da han var kun 19 år 
gammel. Vinmarken Montestefano har vært i familiens 
eie siden slutten av 1800-tallet, men Teobaldo vet ikke 
nøyaktig når hans bestefar kjøpte eller overtok den.

❖ Rivella dyrker to hektar vinmark, og alt ligger i 
Montestefano. Vinplantene er i dag over 60 år gamle. 95 
prosent er plantet med nebbiolo, mens resten består av 
barbera og dolcetto. Total årlig produksjon er på 12 000 
flasker.



Rivella Serafino

Barbaresco 
Opprinnelse: Italia, Piemonte, Barbaresco, Barbaresco
Drue: Nebbiolo
Jordsmonn: Kalkholdig leire
Alder på vinplanter: Plantet i 1950
Innhøstingsmetode: Plukket og selektert for hånd
Utbytte: 35 hl/ha
Fermentering: Spontanfermentert. 2 uker skallmaserasjon
Modning: 14-16 md. i store gamle slavonske eikefat
Klaring og filtrering: Uklaret og ufiltrert
Sertifisering: Nei
Innholdsdeklarasjon: Druer og svovel (<20 mg/l)
Matmatch: Fjærkre, Lam & Sau, Ost - modnet, Sjokolade, 
Sjømat - hvit fisk, Storfe, Svin, Vilt - smått og fugl, Vilt - stort



Neste arrangement med Pievino

VELKOMMEN! Film, 2-retters middag og 5 viner, 
ledet av Ole Martin Alfsen:  
Kr 1200 per person

http://pievino.ticketco.no/vinkveld_barolo_boys_og_ole_martin_alfsen

http://pievino.ticketco.no/vinkveld_barolo_boys_og_ole_martin_alfsen

