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Bland din egen vin 
Tre av Fagavdelingens medlemmer fikk i oppdrag å blande sin egen 
vin. Som profesjonell vinsmaker er man vant til å plukke vinene fra 
hverandre når man smaker på dem, men hvordan blir det når de skal 
sette sammen flere viner til én? 

FAGAVDELINGEN TESTER

SLIK LØSTE DE OPPGAVEN
ANNES VIN

«ANNEBANANANANAS»
Jeg ville lage en saftig, lettdrikkelig vin, men 
ikke uten dybde. En vin man ønsker å ta en 
slurk til av, og gjerne ett glass til når man 
er ferdig med det første. Jeg brukte bare 
tre av vinene. Mest av vin nummer en. Den 
har mye frukt og syre og utgjør «kroppen» 
i blandingen. Vin nummer to har sødme. 
Nesten alle liker sødme, så dette ble «hjertet» 
i blandingen, som runder av og tilfører litt 
kryddertoner. Vin nummer fem er blandingens 
«hjerne». Den tilfører de litt strenge og subtile 
tingene som mineralitet og jordsmonn. 

TROND ERLINGS VIN  

«CUVÉE CRIMINELLE»
Jeg ville lage en hybrid mellom rødvin og 
hvitvin. En aromatisk, men også matvennlig 
vin. Strukturert, men samtidig drikkevennlig. 
Rød, men også hvit. Det beste fra begge 
verdener med andre ord. Trenden i 
vinverdenen har gått mot lettere og lysere 
viner. Vi drikker mer hvitt og rosé, og vi 
drikker lettere og fruktigere rødvin enn før. 
Min vin er dessuten forbuden frukt. Å blande 
rødvin og hvitvin er ulovlig i EU. Derfor kaller 
jeg min vin for «Cuvée Criminelle». Man skulle 
tro man fikk en rosé når man blander hvitvin 
og rødvin, men denne vinen har mer farge og 
smak som en rødvin. Rødvinen utgjør da også 
2/3 av blandingen.

ANDERS’ VIN 

 «TERROIR DIFFUSION»
Jeg brukte alle hvitvinene, og ikke rødvinen. 
Å blande vin er å oppheve terroiret, det som 
knytter vinen til et sted. Jeg tenkte at vinenes 
tilhørighet vil bli utvisket når jeg blander dem, 
men jeg ville at vinen skulle bli kompleks, 
med de gode egenskapene fra alle vinene. En 
intens og direkte vin der de to fruktige vinene 
utfylte hverandre. Men i stedet for å forsterke 
hverandre, ble det faktisk mer diffust. Derfor 
måtte jeg til slutt, litt panisk, øke mengden av 
vin nummer fire. Håpet var at i hvert fall den 
ene vinens egenskaper skulle komme tydelig 
frem i blandingen. 

SLIK BLE VINENE BLANDET

Vin

HVITVIN 
NR. 1

HVITVIN 
NR. 2

HVITVIN
NR. 3

HVITVIN
NR. 4

HVITVIN
NR. 5

RØDVIN

Egenskaper

DRUE: Albariño og Loureira.
OMRÅDE: Galicia, Portugal.
STIL: Fruktig. Smak av epler, aprikos og 
sitrus. Ganske mye syre.

DRUE: Riesling.
OMRÅDE: Mosel, Tyskland.
STIL: Halvsøt stil med 46 g/l sukker. 

DRUE: Jacquère.
OMRÅDE: Savoie, Frankrike.
STIL: Mye syre. Dempet fruktpreg, litt urt.

DRUER: 50/50 Sauvignon blanc og Sémillon.
OMRÅDE: Bordeaux, Frankrike.
STIL: Fatpreget vin kombinert med tropisk 
fruktighet som ananas, melon, mango. 

DRUE: Malvasia. 
OMRÅDE: Lanzarote, Spania.
STIL: Stram og mineralsk, med preg av 
appelsin og syrin.

DRUE: Barbera.
OMRÅDE: Piemonte, Italia.
STIL: Ung og fruktig med god friskhet. 
Ganske lett. Ikke fatpreg.
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Og vinneren er …
Målet med oppgaven var å se hvordan de ulike vinene preger 
det ferdige produktet på hvert sitt vis, og om det er mulig å 
blande seg frem til en vin som er like god eller bedre enn sine 
enkelte bestanddeler. Vi ønsket også å finne ut hva den «vanlige» 
vindrikker syntes om de ferdigblandede vinene og fikk to kollegaer 
til smake dem. Alle vinene falt i smak, men dommen var like fullt 
enstemmig. Vin nummer én, Annebananananas, var den beste.

JURYENS BEGRUNNELSE: Vinen er noe «rundere» enn de andre, 
ikke så syrlig. Den har både frukt og noe litt smøraktig i seg, og en 
fin friskhet.

Andel av de seks vinene 
brukt i hver enkelt blanding

  


