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Glemte skatter
På en av Vinmonopolets minst besøkte hyller gjemmer det seg 

flasker som det er verdt å tørke støv av. 

Ved: Liora Levi  Illustrasjon: Elna Høyer-Dahl

terkvin var tidligere kjent som hetvin, og er viner som har en høyere 
alkoholstyrke enn vanlig vin. I Norge ligger alkoholstyrken mellom 

14 og 22 prosent. Dette er vin som enten under, eller etter 
gjæringsprosessen, får tilsatt ren druesprit. Når dette gjøres avhenger av 
hva slags type sterkvin som skal lages. Det finnes et antall forskjellige 
varianter, og de mest kjente er de mange av oss forbinder med bestemødre 
og snobbete engelskmenn, nemlig portvin, madeira og sherry. 

S



I GLASSET  |   STERKVIN

MAT & VIN   1 | 2015   77

SHERRY
Sydvest i Andalucia finner vi Jerez – sher-
ryland. Palomino er hoveddruen i sherry, 
og her gjæres druemosten til en tørr 
hvitvin. Deretter ligger vinen på gjærres-
tene til slutten av året hvor en smakstest 
bedømmer hvilken type sherry som skal 
lages. Den tørre varianten av sherry, fino, 
regnes som beste kvalitet, og disse vinene 
får tilsatt sprit og forsterkes til ca. 15 %. 
Under videre lagring oppstår et spesielt 
fenomen: Gjærbunnfallet omdannes til 
flor, et lag av gjærceller som ligger som et 
lufttett lag oppe på vinen og forhindrer 
kontakt med luft. Vinen blir knusktørr, 
frisk og får aromaer av mandler og nøtter. 
Dette er ferskvare og skal drikkes så fort 
flasken er åpnet. Det finnes også andre 
typer sherry, som Oloroso og Paolo 
Cortado med et mer oksidativt preg. Til 
slutt er det den søte såkalte ”cream 
sherry”, som er blitt tilsatt vin laget på 
tørkede druer for ekstra sødme. Dette er 
en mer holdbar type, og her kan flasken 
klare seg åpen over en lenger periode. De 
tørre sherryene egner seg godt som 
aperitiff eller til tapas, skinker og ost, 
mens de fyldigere variantene passer bedre 
til supper og retter av fjærkre, de søte er 

best til dessert eller som avec. 

MARSALA
Marsala kommer fra Sicilia og lages av 
druene grillo, inzolia og cataratto. Denne 
vinen lages både i vanlig og sterk variant. 
Marsala kategoriseres som tørr, halvtørr 
eller søt alt ettersom hvor mye restsødme 
vinen har. Marsala ble tidligere servert 
mellom rettene i et måltid, men i dag 
brukes den tørre varianten gjerne som 
aperitiff, til forskjellige typer harde oster 
med mye smak og de søte som dessertvin. 
Marsala blir også mye brukt i matlaging. 

PINEAU DES  
CHARENTES
Pineau des Charentes produseres i samme 
område som Cognac i Frankrike og disse 
to drikkevarene er nært forbundet med 
hverandre, da druemosten blir tilsatt 
eau-de-vie for å stoppe gjæ-
ringsprosessen. Pineau lages i 
både rød, rosé og hvit utgave. I 
rød og rosé brukes samme 
druer som i Bordeaux; 
cabernet sauvignon, cabernet 
franc og merlot. I den hvite 
varianten finner vi druene 
som brukes i Cognac-produk-
sjonen: folle blanche, 
colombard og ugni blanc. I 
Norge finnes et godt utvalg 
av Pineau des Charantes, prøv 
en av disse som aperitif eller til 
dessert ved neste middagsselskap.

MADEIRA
Madeira’s beliggenhet gjorde den til 
et perfekt ”pit-stopp” for 
handelsskipene i gamle 
dager. Øyas forholdsvis 
syrlige hvitviner ble eksportert til mange 
land, og det ble vanlig å tilsette litt sprit til 
fatene slik at vinen skulle være mer 
holdbar. Kombinasjonen av sprit, varmen 
vinen ble utsatt for underveis, samt 
skipets rullende bevegelser, gjorde vinen 
til noe helt spesielt. Madeira ble en svært 
populær og ettertraktet vare. I senere tid 
brukes moderne teknikker for å gjenskape 
vinstilen. Vinen blir i dag utsatt for høye 
temperaturer over lang tid, og Madeira 
har en holdbarhet som ingen annen vin 
kan skilte med. Det finnes fremdeles 
flasker fra begynnelsen av 1800-tallet som 
smaker fantastisk. Druesortene som 
brukes er: sercial, verdelho, boal og 
malvasia. Madeira kjennetegnes av 
karamelliserte smaker og høy syre, som 
gjør den til et deilig friskt innslag på 
slutten av et måltid. 

VIN DOUX NATUREL
Disse vinene kommer som regel fra den 
sydlige delen av Frankrike. Som oftest 
lages vinene av den hvite, sødmerike 
muskat-druen, men også den røde 
grenache benyttes. Her stoppes gjærings-

prossessen ved å tilsette en liten 
andel druesprit, som holder 95%, til 
vinen. 
Disse vinene er nydelige til desser-
ter, de hvite til bærterter, frukt og 
krem og de røde til sjokolade- og 
nøttedesserter. 

MOSCATEL  
DE SETUBAL
Moscatel de Setubal kommer fra 
Setubal-halvøya ikke så langt fra 

Lisboa i Portugal. Vinen lages 
hovedsakelig på muskat-druen, og i 

ung alder har den et friskt aprikospreg.
Etter hvert som den eldes vil den få mer 
preg av tørket frukt, karamell og nøtter. 

PORTVIN
Da britene lå i krig med Frank-
rike på 1600-tallet ble all eksport 

av vin til England stoppet. Slik gikk det til 
at englenderne begynte å importere 
kraftige røde viner fra Portugal. Et lite 
munkekloster i Dourodalen var de første 
til å tilsette sprit før gjæringen av vinen 
var avsluttet, og denne falt britene i smak. 
Et vell av druesorter brukes i portvinspro-
duksjonen, men de viktigste er Tinta 
Roriz, Tinta Barocca, Tinta Cao, Touriga 
Nacional og Touriga Francesa. Det 
produseres også hvit portvin, og drikken 
kommer i mange stilarter. Fra enkle 
fruktige røde, som er ment for tidlig 
konsum, via Tawney, som har en gyllen 
farge og smaker mer av tørket frukt og 
karamell, til Vintage (årgang) som kan 
lagres i mange år. ➺
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Sherry
OSBORNE FINO QUINTA, Jerez, Spania, kr 95,
(37,5 cl), varenr. 4728202*
En knusktørr sherry med en frisk smak av grønne 
epler og ferske mandler. Smaken av ”flor” er tydelig, 
noe som for en sherrynovise kan være litt voldsomt, 
men det skal bare et par smaksprøver til før dette er 
alt man leter etter i en tørr sherry. Nydelig til skinke, 
harde oster, oliven og alt av tapas. 

LA FRONTERA AMONTILLADO MEDIUM DRY, 
Jerez, Spania, kr 150, varenr. 1205401
En fyldigere type sherry med duft av karamell og 
ristede valnøtter. Et lite hint av kaffe og hvit 
sjokolade som sitter lenge i munnhulen. En 
innertier til harde oster og nøttebaserte desserter. 

Portvin
GRAHAM’S 20 YEARS OLD TAWNY,  
Douro, Portugal, kr 435, varenr. 5666101*
Syrlig duft av tørkede aprikoser og noe 
nøttepreg. Hint av safran og litt vanilje. Mild 
karamellisert smak, en nydelig elegant tawny 
som egner seg godt til nøttebaserte desserter. 

WINE & SOUL PINTAS VINTAGE PORT 
2009, Douro, Portugal, kr 449, varenr. 
878101*
Frisk duft av søte, men også noe syrlige 
mørke bær. Smaken følges opp i munnen 
sammen med faste tanniner. Et lite preg av 
sjokolade og lett vanilje gjør den til en fin vin 
til sjokolade og nøttebaserte desserter, og 
om noen år også til ost. Husk å dekanter 
Moscatel de Setubal

J.M. DA FONSECA DOMINGOS SOARES 
FRANCO COLECÇÂO PRIVADA MOSCATEL 
DE SETUBAL* 1999, Portugal, kr 280, 
varenr. 9264201
En godbit av en dessertvin med herlig frisk 
duft av søte appelsiner og saftige tropiske 
gule frukter. Med smak av frukt, akasiehon-
ning, tørket aprikos, kandisert appelsin og et 
lett nøttepreg. Flott friskhet. Kan nytes med 
eller uten dessert.

Madeira
PEREIRA D’OLIVEIRAS MALVAZIA 1989, 
Madeira, Portugal, kr 619, varenr. 829201*
Nydelig syre med lett duft av karamell og 
nøtter. På smak er det en herlig blanding av 
tørkede aprikoser, kandiserte appelsiner og 
marsipan og bakte epler. Kan brukes til det 
meste av desserter, men jeg foretrekker å nyte 
vinen helt alene. 
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Vin Doux Naturel
CAZES RIVESALTES AMBRÉ 1999/2000, 
Languedoc-Roussillon, Frankrike, kr 300, 
varenr. 9943101*
For de frankofile med dessertdilla som vil 
smake noe litt eldre. Laget på druen 
grenache blanc er denne vinen full av 
tørket frukt, mest aprikoser, men også noe 
svisker og dadler. Et lett nøttepreg, med 
noe bittermandel i finish. Kan enten brukes 
til foie gras, klassiske desserter som creme 
brulée, panna cotta, tarte tartin eller nytes 
helt alene!

H&B MAURY 2009, Languedoc-Roussil-
lon, Frankrike, kr 212 (50cl), varenr. 
9526202*
Dette er dessertvinen til sjokolade. Her 
finner vi masse frisk frukt, sorte plommer 
og mørke bær som bjørnebær og solbær. 
Vinen har et lett taninpreg som forsvinner 
fort med fedmen i sjokoladebaserte 
desserter. En fyldig og rund vin med lang 
ettersmak. ❂

Marsala
PELLEGRINO MARSALA SUPERIORE 
DOLCE, Sicilia, Italia, kr 175, varenr. 
292701
Dette er en søt variant av Marsala laget på 
en blanding av druesortene grillo og 
catarratto. Vinen har en deilig smak av 
bakte appelsiner og frisk karamell. Syren i 
vinen gjør den frisk og saftig og den har en 
lang ettersmak. 

Pineau des Charentes
LARSEN PINEAU DES CHARENTES, 
Frankrike, kr 240, varenr. 4530801*
For de som synes at Cognac blir for kraftig 
kost, er denne ”light-versjonen” et flott 
alternativ. Delikate toner av gule frukter 
som epler og ananas, noe frisk honning på 
smak. Selv om vinen sitter lenge igjen i 
munnen, føles den likevel både lett og frisk. 
Egner seg godt til enkle desserter. 

* Disse vinene er i Vinmonopolets bestillingsutvalg. De kan enkelt bestilles via polets nettsider (www.vinmonopo-
let.no) og du kan hente de ut på ditt nærmeste polutsalg et par dager senere.


