
Druene som nesten forsvant



…Nytt år, nye druer?

“ The discovery of a wine is of greater moment 
than the discovery of a constellation. 

The universe is too full of stars”

                                                                    
Benjamin Franklin

- Det finnes ca 1400 kjente druer i verden
- 80% av vinene vi drikker er laget av bare 

20 av disse druene. 



                            De “ville” druene

“Autochthonous” eller “autoktone”  

Latinsk/ Gresk: autós = selv chthón = jord 

"long-stablished, indigenous, native to the soil" and, in 
relation to geology and biology, "originating or occurring 
at the site of discovery"

 



Hvorfor forsvinner de?

- Arter sårbare for sykdommer
- Vanskelige dyrkningsforhold
- Klimaendring
- Urbanisering
- Geopolitikk, kriger, økonomi
- Markedskrefter
- Fashion, trender
- Insektpest: PHYLLOXERA



PHYLLOXERA

- 1861: kom fra Amerika til 
Sør-Frankrike.

- Katastrofen bredte seg 
raskt: Spania, Italia, 
Balkan-statene og overalt 
ellers i Europa hvor det ble 
dyrket vindruer. 

- 1869: Phylloxera- 
kongressen: stokker fra 
Vitis Vinifera podet på 
røttene fra amerikanske 
vinsorter. 





              Baga
 “Dronningen av  Bairrada”

- Tykt skall
- Høy syre og tanniner, dyp 

farge.
- Sent modnende.
- Vanskelig å dyrke
- Ofte sammenlignet med 

Nebbiolo
- Høyt lagringspotensial
- Primæraroma av mørke bær,

plommer, røyk, urter.
- Lagringsdyktig (mocca, 

tobacco, tørket frukt, 
seder,urter)



Portugal er en 6- del 
av størrelsen av 
Frankrike og har ca 
250 druesorter!



-“Bairro/ barros” = områdets 
kalk- og leirholdige 

jordsmonn.

- Maritimt klima: kjølig og 
vått, 13-19 grader, mye regn 
om vinteren.

-Druer med høy syre og lav 
alkohol.  

- Første område i Portugal 
som adopterte og utforsket 
musserende viner.  

   



- Bairrada omfatter ca 12.000 hektar.
- Ulikt andre distrikter: dominert av en enkel drue, Baga
- Lang historie, 1700-tallet: mye av vin solgt til England og blandet 

med portvin fra Douro.
- Fra 1756: vinstokkene beordret rykket opp!





Marquês de Pombal, statsmann og diplomat. 

- Kjent som “Impulsionador da história vinícola de 
Portugal” 

- Avgrenset Douro området i 1756, det første i verden 
(avgrenset og regulert)

 
- Beskytter portvin som merkevare ved å rykke opp alle 

vinmarker fra Bairrada. 



Luís Pato, “Mr. Baga”

- Pato familien- siden 
1700- tallet

- Faren, João Pato, første 
vinmakeren etter 
Bairrada ble regulert 
som DOC

- 1980: Luís’ første vin 
laget kun av baga, 
eksepsjonell kvalitet. 



Filipa Pato og 
William Wouters

“Vinhos 
autênticos sem 
maquiagem”



# Filipa Pato 3B Rosé

Druetyper
80% Baga, 20% Bical

Land, distrikt
Portugal, Beiras

Produksjonsmetode
Tradisjonell metode. Basisvin “unfined” og unfiltrert, spontangjæring. 
Sekondær gjæring i flasken, 9 måneder “sur lies” før disgorgement. Ingen 
dosage. 

Alkoholprosent
11,5 % vol.





Nascetta/ 
Nas-Cëtta: 
Nebbiolos 
ukjente 
søster

Tynnt skall

Semi - aromatisk

Medium syre

Tidlig modnende

Primæraroma av epler, citrus, 
stenfrukter, floral (acacia, iris), 
rosmarin, salvie, kryddertoner

Lagringsdyktig (salt, nøtter, honning, 
petrol)



Nascetta,

Fra dødende 
eksistens til 
stigende 
stjerne

- Ukjent opphav
- Registrert på slutten av 1800- tallet
- I etterkrigstiden var druen nesten utdødd
- Tidlig 1990 - tallet: Elvio Cogno og Valter 

Fissore, deretter brødene Daniele fra Le 
Strette kjemper for druen

- 2000: Nascetta offisielt registrert som 
stedegen fra Langhe

- 2004: Langhe DOC Nascetta
- 2010: DOC Langhe Nas-cëtta di Novello





                                              Novello i det fjerne



Mauro og Savio 
Daniele



   # Le Strette Langhe Nas-cëtta 2021

Druetyper
Nascetta (100%)

Land, distrikt
Italia, Piemonte, Langhe-Nascetta del Comune di 
Novello

Produksjonsmetode
Druene avstilkes og knuses før kaldmaserasjon 
ved 10 C i 4 dager. Myk pressing. 1 md. 
fermentering ved 18 C. 6 md. lagring  på berme/ 
bunnfall i stålfat. 

Alkoholprosent
13,5 %







Medium - høy syre

Primæraroma av citrus, grapefrukt, 
kvede, tropiske frukter, aprikose, gul 
plomme
Salt, grus

Tidlig spirende og modnende

Tilpasningsdyktig til ulike 
vinifikasjonsmetoder

                Godello



         Godellos fall

- Arbeidskrevende, lavt utbytte (yield)

- 1800- tallet, phylloxera

- General Franco- vineksport forbud



Horacio Fernández 
Presa, “Godellos far”
RE. VI. VAL 

Reestructuración de Vinedos de 
Valdeorras 



    # Mengoba Godello Viejo sobre lías 2020

Druetyper
Godello (100%)

Land, distrikt
Spania, Castilla y Léon, El Bierzo

Produkjonsmetode
30 års gamle vinstokker. 100% spontanfermentert på 
fat. Lagret på bunnfall 6-7 mnd. På 4000-liters eikefat 
med ukentlig bâtonnage

Alkoholprosent
13, 5% vol.





Medium - høy syre

Aromatisk

Tidlig spirende og 
modnende

Primæraroma av 
jasmine, acacia 
blomst,honeysuckle, 
citrusblomst, stenfrukt, 
aprikot, melon, fersken, 
pære, tropisk frukt 
(mango, ananas)

Malagousia, 
“Hellas Cinderella”



Vangelis Gerovassiliou

Egenhendig ansvarlig for å redde Malagousia fra 
utryddelse (også: Maurotragano, Maurodi, Limnio)

Meget dyktig oenolog

Studerte og samarbeidet i Bordeaux med Emile Peynaud 
på 70- tallet

1976-1999 - oenolog i Domaine Porto Carras

1981 - utvidet og renoverte sin gamle familievingård og 
grunnla  Ktma Gerovassiliou







# Ktima Gerovassiliou Malagousia 
   Single Vineyard  2020

Druetyper
Malagousia (100%)

Land, distrikt
Hellas, Thessalía

Produksjonsmetode
Delvis gjæret i fat etter kald maserasjon, 
modnet noen måneder på bunnfallet

Alkoholprosent
13,5 % vol.



Schioppettino 
(Ribolla Nera, Pokalza)

- Tynnt skall
- Høy syre
- Lave tanniner
- Aromatisk
- Lav alkohol
- Primæraroma av fioler, røde bær, hvit pepper.
- Medium fylde
- Liker kjølig klima, sårbar for solskade
- Sammenlignet med Pinot Noir

 



Friuli Colli Orientali DOC



Prepotto



Schioppettinos fall og renessanse
- Tidlig 1900 - tallet: phylloxera 
- De få plantene som er igjen er erstattet av internasjonale druer (CS, Merlot, etc.) 
- 60-70 tallet: forbudt å dyrke lokale druer
- 1960: mindre enn 100 vinstokker igjen og loven ekskluderer druen fra listen av godkjente  druer
- 1970: Paolo og Dina Rapuzzi grunlegger “Ronchi di Cialla” vingård
- Med hjelp av Bernardo Bruno, Prepottos ordfører, klarer de å fine 60 Schioppettino vinstokker
- I løpet av 2 år klarer de å avle 3500 vinstokker.
- 1976, italiensk lov åpner for produksjon av Schiopettino.
- 1977: første årgang



Marina Danieli estate
Buttrio, Udine



# Marina Danieli Schioppettino 2020

Druetyper
Schioppettino (100%)

Land, distrikt
Italia, Friuli-Venezia Giulia, Colli Orientali DOC

Produksjonsmetode
Håndplukket.10 dager skallmasserasjon. Lagret i 18 
måneder, 70% på ståltank og 30% på fransk fat. 
Blended sammen og så 6 måneders lagring før 
flasken (bottled).

Alkoholprosent
12 % vol.



                                      Carménère

- Høy tannin
- Medium til høy syre
- Medium til full fylde
- Primæraroma av mørke bær, bjørnebær, 
eukalyptus, grønn paprika, soyasaus (umami), 
jord.
- Sekundær:  krydder, røyk,mocca, sjokolade
- Sent modnende
- Liker varm, solrik og tørt klima
- Høyt drenerende jordsmonn (lite leire)





 Fra Grande Vidure til Merlot Chileno… 
…og tilbake til Carménerè

- “Stamfar” av Cabernet Franc (og derfor Cabernet Sauvignon)
- Mye brukt i Médoc, Bordeaux til nesten alt ble ødelagt av oidium og 

phylloxera (1867)
- “Vignerons” var ikke interesserte i å plante det på nytt!  
- 1840-1890: masseimport av Bordeaux vinstokker av rike chilenske 

familier 
-  En “annerledes Merlot”...”Merlot selection”...”Merlot Peumal”...
- 1994: Jean Michel Boursiquots oppdagelse
- 1998: DNA studiene er endelig avsluttet, godkjent under Chilensk lov.



24.11.1994 -  Chile, Maipo Valley, Viña Carmen:
Ampelografen Jean Michel Boursiquot merket noe rart 
I blomsten på en så kalt “Merlot Chileno”.



   Odfjell-anlegget i Maule, Chile. Foto: Geir Salvesen



 Dan Odfjell i Maipo-dalen



    # Odfjell Orzada Carménère 2020

Druetyper
Carménère (100%)

Land, distrikt
Chile, Valle Central, Valle del Maule

Produksjonsmetode
Kaldt maserasjon av hele drueklaser før 
spontanfermentering. Lagring i 12 måneder i ståltanker. 

Alkoholprosent
13,5 % vol.



#Niepoort Poeirinho 2019

Land, distrikt
Portugal, Beira Atlântico, Bairrada DOC

Produksjonsmetode
4 ukers fermentering i åpne lagares og ståltank 
gjennom karbonisk maserasjon, malolaktisk gjæring 
i 20 mnd på 2500l fat. Ufiltrert. 

Alkoholprosent
12,5%

Druetyper
Baga 100%


