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Vi nordmenn tenker bobler til 17. mai og vi 
tenker bobler til nyttårsaften, kanskje en sjelden
gang til bryllupsdagen. Er det ikke snart på tide å
innse at Champagne er en drikk som bør nytes på
lik linje med vin? 

Champagne 
til hverdags 
og til fest…

Tiden da man fikk et
skarpt blikk av naboen for
å kvitte seg med tomme
vinflasker midt i uka er
heldigvis over.
Kontinentets vaner har
endelig klart å strekke seg
hele veien opp til den
ytterste avkrok av Europa,
nemlig lille Norge. De siste

årenes ”mat- og drikkere-
volusjon” har endret vårt
syn på det å ta et glass vin
til maten midt i uka. Det
er ikke bare i helgen vi
unner oss god mat som
trenger følge av god drik-
ke. 

Med stort fokus på
gode, og gjerne kortreiste,



matvarer har interessen
for det man har i glasset
også økt. I dag er Kari og
Ola Nordmann over
gjennomsnittet interessert
i drikke. Vi går på vin
kurs og vi brygger eget øl,
musserende til aperitiff,
hvitvin til fisk og rødvin
til kjøtt, øl og akevitt til
julematen. Men også her
har vi så vidt begynt å
åpne for muligheten for
alternative løsninger. 

Drikkevarer som rosé-
vin, musserende viner, het-
vin og til og med likører
finner veien til middags-
bordet og akkompagnerer
retter der vi tidligere aldri
skulle drømme om å fravi-
ke de trygge valg.  Hva
skyldes denne endringen?
Tilgang på informasjon så
klart. Det bugner av mat-
og drikkemagasiner i
butikkene, vi baker og vi

smaker, vi drikker til vi
hikker. Det finnes et
magasin for enhver gane.
Og med all denne inspira-
sjonen er det klart vi tør
ta nye valg. 

Årets største ”kosetid”
er snart over oss. Julen er
på vei med stormskritt og
for de fleste av oss, under-
tegnede iberegnet, så rek-
ker vi knapt å snu oss før
det er siste uka før jul og
vi løper heseblesende fra
kjøpesenter til dagligvare
til Vinmonopolet for å
rekke å kjøpe de siste jule-
gavene, ribba og årets
juleakevitt. Men hva om vi
prøver noe nytt i år til
julematen, i alle fall noe
av den?

Champagne er for så
vidt forholdsvis kostbart,
og grunnene til dette er
mange. For det første er
det et produkt som er

både dyrt og tidkrevende
å lage. I tillegg er tilgang-
en lavere enn etterspørse-
len og så snakker vi selv-
sagt om en merkevare som
også hever prisnivået.  

Hvor mye vet vi egentlig
om Champagne? Hvordan
blir boblene til? Hva er
forskjellen på Vintage og
Non-Vintage? Hva er
Blanc de Blancs?

Druene høstes for hånd,
presses, og mosten gjæres
til en såkalt base-vin.
Enkelt, dette kjenner vi
til, det er som å lage van-
lig vin. Men så skjer føl-
gende. En del av vinen
blandes med baseviner fra
tidligere årganger. Resten
av årets base-vin blir lagt
til lagring for bruk i kom-
mende år. Denne nye blan-
dingen av årets og tidli-
gere års viner tappes på
Champagne-flasker og får
tilsatt en liten dose sukker
og gjær før flasken forse-
gles med en bruskork.
Deretter legges flasken i
kjelleren og der skal den
ligge i minimum 15 måne-
der. Dette kalles annen-
gangsgjæring. Alkohol
dannes ved at gjærsoppen
spiser opp sukkeret og
omdannes til alkohol.
Dersom denne prosessen
foregår i et lukket miljø
uten oksygentilførsel vil
det dannes Co2 i stedet for
alkohol. Kullsyren gjør at
det bygger seg opp trykk i
flasken og Champagne-
flasker holder ca. 6 bars
trykk. 

Under modningsproses-
sen plasseres flaskene på
skrå med flaskehalsen
pekende nedover. Det
utfelles underveis i proses-
sen døde gjærceller som
ved hjelp av rotasjon av
flasken til slutt legger seg
ved korken. Etter endt
lagring, det vil si mini-
mum 15 måneder, fryses
flaskehalsen ned og bunn-
fallet skytes ut av flasken
på grunn av trykket på

innsiden, dette kalles
degorsjering. Til slutt tilfø-
res litte grann sukker før
flasken på nytt forsegles,
denne gangen med
Champagne-kork, og blir
lagt til å hvile i ytterligere
3 måneder før salg. 

Dette er den såkalte
”méthode champenoise”.
Og slik lages en Non-
Vintage Champagne.
Metoden er lik for alle
typer Champagne, de to
tingene som kan variere er
tiden flasken tilbringer i
kjelleren og mengden suk-
ker som tilsettes til slutt
for å regulere sødmen i
vinen.

En Vintage, eller
årgangs Champagne lages
kun av druer fra en enkelt
årgang. Her blandes ikke
baseviner fra flere årgang-
er. Det lages heller ikke
årgangs-Champagne hvert
år, kun i de årene der dru-
ematerialet er på sitt aller
beste. Og disse vinene må
ligge minimum 36 måne-
der på bunnfallet, men de
fleste produsentene lar
sine Vintage viner ligge
mye lenger enn som så.
Enda en grunn til at
Champagne er et kostbart
produkt. 

Topp årganger de siste
25 årene: 1989, 1990, 1995,
1996, 1998, 1999, 2000,
2002, 2004

I Champagne brukes
kun 3 druer, det er den
hvite Chardonnay og de
røde Pinot Noir og Pinot
Meunier. Blanc de Blancs
er fransk og betyr ”hvit av
hvite”, altså vin laget kun
på Chardonnay-druen.
Står det derimot Blanc de
Noirs på flasken betyr
dette at vinen er laget på
røde druer som ikke har
maserert sammen med
skallet og derfor også er
”hvit” i fargen. Det finnes
selvsagt også rosé
Champagne der Pinot
Noir og/eller Pinot
Meunier druene har ligget
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i mosten med skallet til
vinen har rukket å få en
svak rosa farge, alternativt
så lages rød base-vin som
blandes med hvit base-vin
for å oppnå den delikate
fargen. Sistnevnte metode
er kun tillatt i
Champagne, ingen andre
steder i EU. 

Non-Dosage, Zero
Dosage, Utra Brut, Extra
Brut, Brut, Extra-sec, Sec,
Demi-sec, Doux. Hva er
hva, og hva betyr alle disse
navnene? Her snakker vi
om sødmenivået i
Champagne. De tre første
benevnelsene er alle syno-
nymer og inne bærer at
vinen er så og si uten suk-
ker, maks 3 gram per liter
er lovlig tilsetning. Ekstra
brut er helt tørt med opp-
til 6 gram restsukker per
liter. Brut er nesten helt
tørt med maksimalt 15
gram pr liter og dette er
den mest drukne varian-
ten her til lands. Deretter
øker restsukker nivået til
hhv opptil 20, 35, 50 og
over 50 gram pr liter. Den
søteste varianten er fin til
søte desserter med bær og
krem og toppen til krem-
og marsipanbaserte bryl-
lupskaker.

Som vi nå har etablert
er Champagne et allsidig
produkt og det kan brukes
gjennom et helt måltid. En
frisk, lett Non-Vintage til
aperitiff, en Blanc de
Blancs til forrett basert på
hvit fisk, laksetartar eller
skalldyr. Rosé til hovedret-
ten bestående av eksem-
pelvis hvitt kjøtt eller

kalv. En moden Vintage til
ost og en søt variant til
desserten. Voila, alle behov
dekket! 

Champagne er et godt
følge til de tradisjonelle
julerettene. Julematen i
Norge er fet og kraftig
med tilbehør som kan
være utfordrende å mat-
che til drikke. Den friske
syren i Champagne hjel-
per til å rense munnhulen
underveis i måltidet. Til
pinnekjøttet fungerer det
fint med en litt fyldig
type, Blanc de Noirs eller
rosé. Ribben nytes best
med en Brut Non-Vintage
med høy syre for å bryte
ned fettet i retten.
Lutefisken trenger en rik,
men frisk Champagne,
gjerne Chardonnay
basert, prøv en ung
Vintage.  Også til rakfisk
er Champagne et ypperlig
alternativ. 

Til slutt skal det nevnes
at julen er lang, og det å
spise tung, fet mat hver
dag romjulen igjennom er
ikke en dans på roser for
kroppen. Så hvorfor ikke
bryte opp uken med litt
lettere mat innimellom.
Om vinteren, når det er
skikkelig kaldt i vannet, er
norske skalldyr på sitt
aller beste. Dropp fjerde
dagen på rad med jule-
mat, stikk heller innom
fiskehandleren og få med
deg et dusin østers eller to
hjem samt en deilig Blanc
de Blancs. Da skal du se
magen sukker av lettelse
og du føler deg kanskje
litt lettere selv også. 

Hendige tips til åpning
av Champagne:

- Ikke rist flasken før
åpning

- Pek alltid flasken vekk
fra mennesker og glass -
ruter når du åpner

- Hold alltid tommelen
over korken under åpning

- Sabler aldri innendørs
- Drikk de beste

boblene til maten på nytt-
årsaften, mens sansene
fremdeles er godt skjerpet.
De enklere variantene kan
man spare til tolvslaget. 

Skål og god jul!

Anbefalinger:
Agrapart Grand Cru
Blanc de Blanc Brut
Reserve, kr. 390,00. VP
4655701
Dufter friskt av sitrus og
grønne epler. Fruktig med
et hint av gjærbakst og
balansert syre. Perfekt til
aperitiff, retter av skalldyr
eller lutefisken. 

Jacquesson Cuveée no
736, kr. 414,90. VP
4373901
Tørr, elegant Champagne
med duft av kjeks og tro-
piske gule frukter, mine-
ralsk og rik, lang etter-
smak. Bruk til lyst kjøtt
eller skalldyr.

Bollinger La Grande
Année 2004, kr. 768,50. VP
680001
Kompleks vin med kon-
sentrerte dufter av sitrus
og gul frukt, lett autolyse-
preg. Delikat på smak
med gjærbakst og frisk

syre. Fortsatt ung, vil
utvikle seg videre. Passer
fint til kraftigere retter av
sjømat, svin eller nyttårs-
kalkunen. 

Marc Hebrart Brut Rosé
1er Cru, kr. 272,00. VP
9719101
Lys rosa farge, med lette
toner av røde bær som
jordbær og bringebær,
helt tørr finish. Noe kjek-
spreg og passer fint til
aperitiff, torsk og selv til
ribben. 

Mailly Grand Cru Brut
Rosé, kr. 339,00. VP-nr
5737401
Delikat rosé med fine, små
bobler og deilig duft og
smak av røde bær, fersken
og et hint av krydder.
Balansert syre og lang
finish. Drikk til den pinne-
kjøttet eller kalvefilet. 

Disse vinene er i
Vinmonopolets bestillings-
utvalg. De kan enkelt
bestilles via polets nettsi-
der
(www.vinmonopolet.no) og
du kan hente de ut på ditt
nærmeste polutsalg et par
dager senere. 

Liora Levi
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