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Endelig kommer skreien, men hva skal vi drikke til? 

Jørund Leknes og Kristin Wulff, styremedlemmer i Ganymedes



Nå kommer skreien!
Ordet skrei kommer fra det gammelnorske ordet 
skrida, som betyr å vandre eller skride fremover. 
Fra det kalde, klare Barentshavet kommer gyteklar 
torsk innover mot norskekysten. Skreisesongen er 
årets høydepunkt for mange fiskeelskere. Skrei er 
torsk på sitt beste med sitt hvite flakende kjøtt og 
friske smak. Av Hans-Petter Fjeld – Eget verk, CC BY-SA 2.5, 

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8399498



Skrei og vin 
Skreimølje - syre nok til å bryte ned leverfettet

Albariño/Alvarinho, Muscadet 

Skrei (uten lever) og rødvin - lette og friske rødviner, ikke alt for mye tanniner

Beaujolais, Pinot Noir, Barbera fra Piemonte, Valpolicella

Skrei med smørsaus - vin med smørsmak of fedme

Chardonnay fra Sentralburgund

Grønnsakene - ertepuré, gulrot - mer sødme 

Riesling 

https://soundcloud.com/vinmonopolet/vin-til-skrei-og-torsk, 

https://soundcloud.com/vinmonopolet/vin-til-skrei-og-torsk


Rias Baixas 



Sommerfest i Kantega





Aprikos, fersken, sitrus, mandler, jasmine, floral

Stor andel skall og steiner mot fruktkjøtt, tykt skinn. Sent 
modnende, det tykke skinnet gjør at den motstår 
soppsykdommer. Drueklasen har endel luft (ikke så tettpakkede 
druer) som også gjør at den lettere unngår råte. .  

Syre: medium + -> høy

Alkohol: medium

Drikkes stort sett ung, men har noe lagring (på lees)

Pergola-oppbinding

Albariño/ Alvarinho



Kjenne forskjell på 

Drue Albarino mangler Albarino har

Riesling Petroleum Fyldigere kropp

Pinot Gris Tørr, høyere syre

Grüner Veltliner Hvit pepper Mindre syre

Viognier Fylde Høyere syre



Albariño - hvor de dyrker den 
Spania - Rias Baixas

Portual - Douro, Vinho Verde

USA - California, Oregon, Washington state

New Zealand - Østkysten (Gisborne, Hawkes bay)

Frankrike -  Languedoc 

Uruguay - Maldonado 





Garzon



Alejandro P. Bulgheroni: “Han er fra Argentina, har spansk mor og 
italiensk far, og har tjent seg styrtrik innen olje og gass.” (Vinpuls)

https://bodegagarzon.com/en/uruguay/





Terroir
Geology in the Garzón area belongs to what is known as 
Crystalline Basement, which gave origin to the oldest 
soils in the planet over 2500 million years ago. When 
those rocks are altered and broken down through 
million years of geology, a fantastic soil of weathered 
rock is formed, called Ballast.



Balasto - NOK 985 
Jancis Robinson 18+ poeng 

20 – Truly exceptional

19 – A humdinger

18 – A cut above superior

17 – Superior

16 – Distinguished

15 – Average, a perfectly nice drink with no faults but not much excitement

14 – Deadly dull

13 – Borderline faulty or unbalanced

12 – Faulty or unbalanced 



Garzón Albariño Reserva 2020

Uruguay, Øst-Uruguay

Basis – nr. 7894201, Kr. 192,70, 0 – 4 år, Bodega Garzon, Importør: Bonum Beverages

Ulf: Igjen imponerende fra Uruguay, denne gangen på spansk drue. Saftig, modne, faste aromaer, mot 
sitrusfrukt (lime), melon, fersken og krydder. Lett vegetal, hint av blomster.

Polet: 

● Lukt - Ung aroma av sitrus og steinfrukt, innslag av melon, urt og blomst, hint av vegetalt.
● Smak - Saftig, litt kremet munnfølelse, preg av fersken og lime, innslag av urter, krydder og nøtt.

Ståltanker, lees i 3-6 mnd

2016 fikk 17 poeng av Jancis Robinson

https://bodegagarzon.com/en/news/topics/german-bruzzone-albarino/ 

http://vinpuls.no/nye-stjerner-fra-uruguay/ 

https://bodegagarzon.com/en/news/topics/german-bruzzone-albarino/
http://vinpuls.no/nye-stjerner-fra-uruguay/


Franske vinområder





Melon de Bourgogne
● Motstandsdyktig mot frost.
● Står for ca. 2 % av Frankrikes dyrkede 

areal med druer (2016)
● Dyrkes knapt utenfor Frankrike.
● Druer som ligner:

○ Aligoté
○ Chardonnay
○ Pinot blanc
○ Savagnin



Muscadet
● Laget på druen Melon de 

Bourgogne
●
●

○
○
○

●



Lagring på bunnfall / sur lie



Bâtonnage



Les crus communaux du Muscadet
● 10 kommuner innenfor Muscadet som 

anerkjennes for kvalitet
● Innført så sent som i 2011 for tre 

kommuner, de siste sju har foreløpig 
ikke fått AOC-status.

● Strengere krav enn Muscadet for øvrig. 
Minst 17 måneder på lees, men høyere 
for enkelte kommuner, f.eks. to år for 
Clisson. Også strengere krav til 
avkastning (yield).

kilde: muscadet.fr



kilde: muscadet.fr



kilde: muscadet.fr



“Modern techniques, particularly enological additives, allow a 
winemaker to change, correct and adjust any aspect of his/her 
wine. We chose not to take that path, and our minimal 
intervention in the cellar guides our choices in the vineyards.”

Domaine de la Pépière

https://www.domainedelapepiere.com/



Domaine de la Pépière Clisson 2017
Druetype
Muscadet (Melon de Bourgogne) 100%

Produksjonsmetode
Håndhøstete druer presset og spontangjæret i underjordiske gjæringstanker. Modnet på 
lees i betong i 24 mnd før tapping uten filtrering.

Karakteristikk
På grunn av det spesielle jordsmonnet og konsentrasjonen som oppnås med de gamle 
vinstokkene, er denne vinen mer kraftfull og rikere enn en typisk Muscadet. Vinen har 
gyllen briljant farge. Som ung har den mineralske med eple- og sitrusaktige aromaer med 
innslag av honning og blomster. Rik, fyldig og frisk i munnen med flott kremet munnfølelse 
og svært lang ettersmak.Den drikker svært godt ung og vil med 4 til 5 års lagring utvikle 
enda dypere kompleksitet. Vinen kan drikkes med alle typer sjømat og går spesielt godt 
med blåskjell, reker og andre sødmefulle skjell.


