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Innhøsting av druer hos produsenten Vigneto Pontare i Sant'Ambrogio di Valpolicella.

Klassikerne Amarone og
Ripasso kommer begge
fra Veneto-regionen i det
sentrale, nordlige Italia,
og er basert på samme
druesorter. Men hvordan
produseres de, og hva er
forskjellen mellom de to
vinene?

La oss starte med Valpolicella, som tilhører
samme familie, som også produseres på
samme druesorter. Man bruker fortrinnsvis
druesortene Corvina, Rondinella, Molinara
og Corvinone, men mange produsenter
bruker også den gamle sorten Oseleta, blant
annet vinhuset Masi.
Masi regnes som en pioner innen arbeidet
med Oseleta, og var også de første til kommersielt å markedsføre vin produsert på
Ripasso-metoden, helt tilbake på 1980-tallet.

Valpolicellas m a n g e f a s e t t e r
Valpolicella og Valpolicella Classico er
begge DOC soner. Det Produseres store
mengder billig og enkel vin på de lavtliggende, flate jordene i DOC Valpolicella.
Det er oppe på åssidene, 400 meter over
havet, ved Negrare, Fumano og Marano i
Classico DOC, at man først- og fremst finner
de mer «seriøse» vinene.
Begge DOC'er har siden 1960 levd et
turbulent liv med en massiv overproduksjon
og påvirkning av den økende etterspørselen
etter Amarone. Som eksempel falt produk-

de vil bruke ordet «Superiore» på flasken,
men det betyr ikke nødvendigvis at det er
en bedre vin, kun at den har hatt lengre
fatlagring.

Produksjonen av Amarone
sjonen av Valpolicella, mellom 2005-2013,
fra 41 millioner til 19 millioner flasker i året!
De beste utgavene av Valpolicella / Valpolicella Classico er livlige, fruktdrevne viner
med en sjarmerende egenart og tiltalende
tanniner. Vanligvis er de saftige og lette å
drikke til de fleste retter og anledninger. Det
er viner som ikke behøver langt opphold
i kjeller og flaske før de smaker godt, og
de slippes ofte svært ung, a la Beaujolais
Nouveau.

Hva er Ripasso?
Ordet «Ripasso» betyr å gjenpassere, og
dekker en teknikk der du lar den unge, lette
Valpolicella-vinen re-gjære i druerestene fra
Amarone-produksjonen, hvorved vinen oppnår mer alkohol, struktur, farge og smak.
Ripasso er definert i vinloven for Valpolicella, og kan kun lages etter denne teknikken
og skal minimum inneholde 13 % alkohol og

25 gram ekstrakt. Produsentene kan heller
ikke fremstille mer ripassovin i volum enn
det doble av den samlede mengde amarone
og recioto.
Ripasso er en vinstil, og vin tilvirket etter
denne fremgangsmåten har siden 2009 hatt
sin egen klassifikasjon; DOC Ripasso deila
Valpolicella. Man kan produsere Ripasso
Valpolicella i begge soner, og viner fra
Classico-sonen tilføyer dette på etiketten.
Som Amarone, har Ripasso opplevd en
dramatisk økning i etterspørselen de siste
årene.
Ripasso-vinene er vanligvis mye billigere
enn Amarone grunn av produksjonsmetoden. Mange betegner Ripasso som en
«fattigmanns-Amarone», og det finnes også
mange flotte Ripasso-viner, men som for
Valpolicella DOCene er det en stor forskjell
i kvalitet på tvers av regionen fra produsent
til produsent. Produsentene kan velge om

Druene som benyttes er Corvina Veronese,
Rondinella og Corvinone, i stedet for Corvina. Man kan dessuten tilsette opp til 25 %
av de andre sortene tillatt i Verona-provinsen, maks. 10 % av hver variasjon. Amarone
er en vinstil, og vinene skal betegnes som
Amarone deila Valpolicella, og har siden årgang 2010 hatt sin egen DOCG, det høyeste
appellasjonsnivå for italiensk vin.
Teknologien bak Amarone kalles «Appassimento» og består i å la hele drueklaser,
torkes i alt fra 60 til 120 dager etter innhøsting. Smak og sukker konsentreres, mens
omtrent 40 % av druenes veskeinnhold
fordamper.
Deretter macereres og gjæres vinen med
skallene, og først deretter presses vinen fra
skallrestene, som kan nå brukes for Ripasso-produksjon. Navnet Amarone er avledet
fra det italienske ordet for bitter, «Amaro»,
Druene tørkes i
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Den sørafrikanske
vinrevolusjonen fortsetter
Ca' la Bionda
Valpolicella
Classico 2015
87 poeng
Varenr.: 4564601
Smaksnotat: Lys blålilla
farge. Kirsebær, rode bær
og mandel på duft. Syrlig og
delikat anslag med lang fruktig
avslutning. Passer til svinekjøtt,
lyst kjøtt, pizza og pasta.
Pris: 169 kroner (Bestilling)
Moestue Grape Selections AS

Masi Costasera
Amarone Classico
Riserva 2009
Masi Mazzanos

vingård.

og ble opprinnelig brukt bare for å skille de
torre vinene fra den søtere Recioto.

M i n d r e sukker og minst 14 %
Amarone må ikke inneholde mer enn 12
gram sukker per liter og må inneholde minst
14 % volumprosent alkohol. Tradisjonelt
sett ble druene tørket på stråmatter i gamle
hytter over «tåkelinjen» oppe i Valpolicellaåsene, kalt «Fruttaio» på italiensk.
I dag foregår mye av dette i industriell
tørkekamre, hvor det er lettere å kontrollere
prosessen. Underveis nedbrytes syre og
tanniner i drueskallet og endrer strukturen,
og det er dette som gir Amarone sin rike og
fyldige struktur og smak. For å nå gjennom
prosessen uten råteangrep, er det ekstremt
viktig at druene er helt perfekte når de
hostes. Tidligere lagret man vinene i store
Botti-fat, i dag brukes nesten utelukkende
små eikefat - barriques.
Alt dette gjor i utgangspunktet Amarone
til en dyr vin, men på grunn av høy etterspørsel og påfølgende industrialisering av
produksjonen, finner vi i dag mange relativt
lavt priset amaroner, men også mer jevnt
sammenlignbare i kvalitet.
Som i så mange andre situasjoner, lønner
det seg å investere i dyrere, men mer kvalitetsrik Amarone.
Riserva: Betegnelsen Riserva på en italiensk etikett benyttes for vin som har fått ekstra lang lagring. Lagringstiden er lovfestet
innen den enkelte appellasjon. Varierer fra
distrikt til distrikt.
Classico: Viner som kommer fra en eldre,
og kvalitativt, ofte også bedre del av distriktet.
Superiore: Benyttes i en del vindistrikt for
viner som har høyere alkoholinnhold - typisk
1 % ekstra.
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87 poeng

horecas
utvalgte

Varenr.: 5753201
Smaksnotat: Tett rod farge.
Plomme, fiken og moden
kirsebær på duft, fruktdrevet
med hint av kakao og krydder. Godt kjøp kontra pris.
Pris: 450 kroner
Symposium Wines AS

Tedeschi Valpolicella
Classico Lucchine 2015

Masi Costasera
Amarone Classico 2011

87 poeng
Varenr.: 5127201
Smaksnotat: Tett blålilla
farge. Rode bær, kirsebær
og mandel på duft. Saftig og
elegant vin med balansert
syrlighet og lengde.
Passer til svinekjøtt, lyst kjøtt,
småvilt og fugl.
Pris: 160 kroner (Bestilling)
Vinarius AS

88 poeng
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Ca' La Bionda Valpolicella
Classico Superiore Campo
Casal Vegri 2014

Masi Campolongo di
Torbe Amarone deila
Valpolicella Classico
2004
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lomsegmentet. The Curator
er en rødvin der vinmarker
Badenhorst velger ut druer på
tvers av vinmarker i Swartland. Prosessen med å samle
og organisere de beste druen
kaller han å kuratere, slik
ordet brukes innen kunstens
verden. Adi er kuratoren, den
som velger ut, derav vinenes
navn «The Curator». Den vil
passe til både lørdagskylling,
pizza, lam og annet kjøtt, eller
bare for seg selv.
Land/distrikt: Sør-Afrika/
Swartland
Produsent: A.A. Badenhorst
Family Wines.
Drue: Syrah, Carignan og
Cinsault.
Varenr.: 6878501
Alkohol:
Pris: 125 kroner
Importør: Autentico

Frisk nyhet fra Sør-Afrika
Welmoed Chenin Blanc
er en nyhet fra Sør-Afrika.
Chenin Blanc er opprinnelig en hvitvinsdrue fra
Loire-dalen i Frankrike,
og er blitt beskrevet
som Frankrikes svar på
Riesling. Utenfor Loire
finnes den i de fleste
vinregioner i den nye
verden og er den mest
plantede druen i SørAfrika, hvor den også er
kjent som Steen. Antageligvis ble den første
I Steen-druen plantet i
I Sør-Afrika av Jan van
|
Riebeeck i 1655. Men
det var ikke før i 1965 at
man oppdaget at Chenin
Blanc og den sør-Afrikanske

Steen faktisk var samme
drue. Gården Welmoed ligger
i Stellenbosch i Sør-Afrika, og
er en av de eldste gårdene i
Stellenbosch-regionen, datert
helt tilbake til 1690. Mannen
bak denne vinen er vinmaker
Bernard Claassen. Welmoed
Chenin Blanc passer som
aperitif eller til lette salater,
men også til sushi, kremet
blåskjell, eller til torsk og rød
fisk som laks og ørret.
Land/distrikt: Sør-Afrika/
Stellenbosch
Drue: Chenin Blanc (100 %)
Varenr.: 6923901
Alkohol: 13,5 %
Pris: 105 kroner
(Vinmonopolet)
Importør: VCT Norway

Søt italiener

92 poeng

88 poeng
Varenr.: 4674501
Middels rød farge. Sursøt
kirsebær, krydder og rode bær
på duft. Elegant, delikat fruktighet og lang balansert syrlighet.
Passer til svinekjøtt, lyst kjøtt,
småvilt og fugl.
Pris: 229 kroner (Bestilling)
Moestue Grape Selections AS

Varenr: 774101
Smaksnotat: Tett rød farge.
Mørke bær, skogsbær og
tørket frukt på duft. Fyldig,
rik vin, med lang ettersmak
og tørr avslutning.
Pris: 370 kroner
Symposium Wines AS

Da Vinmonopolet
satset på viner fra
Swartland høsten 2015
CURATJ
ble det skrevet om
revolusjon på polet. Nå
er Sør-Afrika er i ferd
med å reise seg som
vinland: Fra en trend
med nedadgående
salg og slagside av
billigviner i kartong, er
det nå vekst i flaskesalget
og særlig av de dyrere vinene. Dreiningen mot kvalitet
er bra både for kunden og
for de sørafrikanske vinprodusentene. Selv moderat
økning i betalingsviljen hos
konsumentene gjor at vinbøndene får mulighet til å vise
mer av hva de er gode for. En
av dem er Adi Badenhorst
hos A.A. Badenhorst Family
Wines. Nå tar han sats i mel-

Varenr.: 9461301
Smaksnotat: Tett rod farge.
Brunlig kant. Tørket frukt,
kirsebær, anis og mandel på
duft. Lag på lag med aromaer kommer frem, server
i store glass og nyt! Moden
flott Amarone!
Pris: 898 kroner.
Symposium Wines AS
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1948 laget Guiseppe Cipriani den første
Bellini Cipriani-cocktailen på Harrys Bar I
Venezia. Den ble raskt en verdenskjent drink.
Her har produsenten gjenskapt drinken på
en vinflaske. Det er en blend av musserende
vin og 20 prosent hvit fersken. Den er svært
søt, har lav alkoholprosent, og skal egne
d k seg som aperitif.
Land: Italia
* OaQMAL H A f l m m i c o c m
Produsent: Viticoltori Cantine Ponte
BELLINI
Alkohol: 5 , 5 %
Varenr.: 7338901
Pris: 130 kroner
C l P R I A N f , m P o r t o r : Arctic Wine & Spirits
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Hvit Concha y
Toro på boks
Chilensk hvitvin økte med 19 % i 2016.
Chilensk Chardonnay trives best i landets
kjøligere områder, som gir vinene en god
aromatisk stil. Typisk er tropisk fruktpreg og
lite bruk av eik. Det varierte klimaet, som er
påvirket av det kalde Stillehavet, gir frisk syre
og mindre sukker i vinene. For å møte etterspørselen lanserer VCT Norway Concha y Toro Chardonnay på boks. Som
navnet tilsier er Chardonnay hoveddruen, men den er også ispedd fire
andre druetyper, deriblant Chenin Blanc og Riesling. Den passer til fisk
og skalldyr, parmaskinke og gjerne krydret mat som tapas og taco, eller
for den saks skyld som terassevin.
Land/distrikt: Chile/Central Valley
Drue: Chardonnay (85 %), Pedro Ximenez (5 %), Chenin Blanc (5 %),
Viognier (3 %), Riesling (2 %).
Varenr.: 7340006
Alkohol: 13 %
Pris: 320 kroner (Vinmonopolet)
Importør: VCT Norway

Fransk Chardonnay på BiB 3§§
La Baume Chardonnay er den første franske
økologiske Chardonnay på BiB. 3 - 4 måneder på
bunnfall med omrøring (båtonnage) gir vinen fylde,
struktur og konsentrasjon. Vinmakerens fokus
har vært å få frem druenes kvalitet, den sydfranske vinstil og jordsmonnets karakteristikk best
mulig. La Baume er også en ren og ærlig vin uten
syrejustering eller tilsetning av sukker. Med våren
og sommeren i møte, passer La Baume spesielt
godt som terrassevin, til sesongens fisk og skalldyr, til sommersalater og
lette grillretter. Domaine de la Baume ligger i hjertet av Languedoc i SørFrankrike. Det er eiendommens egen vinmaker, Vincent Euzet, som står
bak La Baume Chardonnay både på BIB og flaske.
Land/distrikt: Frankrike/Languedoc
Drue: Chardonnay
Varenr.: 7327201 (0,75 liter), 73402016 (BiB)
Pris: 120 kroner (flaske), 410 kroner (BiB) (Vinmonopolet)
Importør: Symposium Wines

Italiener med ny emballasje
Nå lanseres den italienske rødvinen
Riva Leone Barbera Pouch i en ny
miljøvennlig bag. Den rommer halvannen liter. Fra før er vi nordmenn
godt kjent med
både glassflasker
og «pappvin»,
som begge har
sine fordeler
og utfordringer
som turfølge.
Nå introduseres en ny type
vinemballasje,
og dette er den
første italienske
rødvinen i Norge
med den nye emballasjeformen.
- Turglade fjellfolk
som ønsker litt
ekstra god drikke
til mat og hygge

i fjellet kan nå pakke to flasker vin
til vekten av én i sekken, sier produktsjef i Vinum, Joakim Hoff. På
fagspråket kalles denne emballasjetypen «pouch». Det er i praksis en
liten bag som i form minner litt om
skinnsekkene man oppbevarte vin i
riktig gamle dager. En av fordelene
er at pouchen blir mindre jo mer
man tapper fra den. Dermed tar den
stadig mindre plass. - Vår pouch
inneholder 1,5 liter rødvin, hvilket
tilsvarer to flasker. Den veier bare
1,54 kilo, til sammenligning veier
én vinflaske 1,2 til 1,45 kilo, forteller
Hoff. Riva Leone Barbera Pouch er
egnet følge til et stort utvalg av mat;
fra pasta til kraftigere kjøttretter.
Land/distrikt: Italia/Lombardia
Drue: Barbera (100 %)
Volum: 1,5 liter (Pouch)
Pris: 250 kroner
Importør: Vinum
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Vinarius og Barone Ricasoli
avslutter samarbeidet
Etter å ha samarbeidet om distribusjon i det norske markedet siden 1999, avslutter Vinarius AS (Vinarius) og Barone Ricasoli S.p.A. Agricola (Barone Ricasoli) sitt samarbeide med
effekt fra l.mai 2017. - Jeg onsker å takke Barone Ricasoli
for samarbeidet de siste 18 årene, og onsker de samtidig
lykke til i sin restrukturering av distribusjonen i Norge, sier
administrerende direktor for Vinarius, Rolf Gathe.

To hvite fra Italia
Gruppo Mezzacorona ble etablert i 1904 og var en av de første
vin co-operativene som ble organisert i Italia. Produsenten
holder til ved foten av de majestetiske italienske Dolomittene og
karakteristisk for denne regionen er vingårdene som strekker
seg fra Gardasjøen og opp til foten av fjellkjeden.Her presenterer
produsenten to hvite, en med Chardonnay-drue og en med Pinot
Grigio-drue, begge i 2016-årgang, og en rod med Merlot-drue i
2015-årgang.
Castel Firmian Pinot Grigio 2016 produsert utelukkende med
druer fra Mezzcoronas vingårder langs Adige-dalen ved foten
av Dolomittene. Vinen har vunnet flere priser i løpet av de siste
årene, blant annet i Mundis Vini, Wine Awards, Decanter Wine
Awards.
Castel Firmian Chardonnay 2016 er laget av Chardonnay-druer
fra Burgund som blir dyrket i de kuperte områdene av Trentino.
Denne har også mottatt flere priser, fra blant annet International
Wine Challenge, Decanter World Wine Awards og International
Wine & Spirit Competition.
Mezzacorona Merlot 2015 er en lettdrikkelig, enkel rødvin.
Castel Firmian
Chardonnay
Land/distrikt: Italia/Trentino Alto Adige
Produsent: Gruppo Mezzacorona
Drue: 100 % Chardonnay
Alkohol: 12,5 %
Varenr.: 7336701
Pris: 145 kroner (Vinmonopolet)
Castel Firmian Pinot Grigio
Drue: 100 % Pinot Grigio
Alkohol: 12 %
Varenr.: 7336601
Pris: 145 kroner (Vinmonopolet)
Mezzacorona
Merlot
Trentino
Smaksnotat:
Land/distrikt: Italia/Trentino
Drue: Merlot (100 %)
Alkohol: 13 %
Varenr.: 1524601
Pris: 130 kroner
Importør: Arctic Wine & Spirits

Anterra fra Sicilia
Gruppo Mezzacorona har
også etablert seg med vinmarker på Sicilia, i blant annet
Sambuca. Sicilia har med sitt
unike mikroklima og dyktige
vinmakere dyrket frem denne
varianten i et varmt klima, og
resultatet er blitt en moderne
og fruktig siciliansk Pinot Noir.
Passer til rødt kjøtt og typiske
italienske retter.
Land/distrikt: Italia/Sicilia
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Produsent:
Gruppo
Mezzacorona
Drue: Pinot Noir
(100 %)
Alkohol: 12,5 %
Varenr.:

7338101
Pris: 120 kroner
Importør: Artic
Wine & Spirits

Nytt brennevin: Pisco fra Peru
En av de tydelige trendene innen
mat og drikke er søramerikanske
smaker generelt, og Peru spesielt.
Dette er noe av bakgrunnen for at
Vinmonopolet har lansert pisco fra
Peru i sitt basissortiment.
Brennevinstilhengerne er ikke
bortskjemte med mange nyhetslanseringer på polet. Nye produkter er gjerne velprøvde favoritter
med en ny vri. Yngre tilhengere og
bartendere stiller helt andre krav.
De er opptatt av reelle nyheter og
at råvarer og smak skal ha en historie. Brennevin fra Peru er det nye.
Da polet gjorde en markedsundersøkelse blant brennevinsdrikkerne
i 2015 var det særlig tre trekk som
beskrev de yngre brennevinsdrikkerne godt: De er mer opptatt av
smak, de er mindre merkelojale og
de er opptatt av nyheter. I tillegg er
de i større grad villige til å utforske
nye kombinasjoner, og de vil at
smaken og råvarene skal ha en historie. (ref. vinmonopolets
markedsrapport 2015).
Allerede på 1600-tallet ble det
laget vin i Peru, og rundt år 1700
ble destillasjon av vin til pisco
satt i system. Det ble en populær
eksportartikkel til de spanske
koloniene, og til California under
gullrushet. Navnet på destillatet
kommer fra «piskku», som betyr
fugl og stammer fra havnebyen
Pisco som var full av sjøfugler.
Druekarakteren i pisco skal være
gjenkjennelig, og bare vin av
godkjente druer kan brukes til
destillering. For å få en så ren,
fruktig og aromatisk pisco som
mulig, avstilkes druene før pressing
og vinen gjæres torr. Verken vann
eller sukker er lovlige tilsetninger
for å justere smaken og styrken
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på brennevinet. Det
er heller ikke tillatt
med eiketonner under
DEMONIO
modningen, som skal
mi «•ANDES
være minst tre måneder i nøytrale tanker
av glass eller stål.
Det er tre hovedtyper
av pisco; Puro som
er en endrue-pisco,
Acholado som er laTACAMA
get på en blanding av
druer, og Mosto Verde
som er destillat av delvis gjæret druemost.
Puro er den reneste
og edleste av de tre. Også i Chile
produseres pisco, men reglene her
er noe friere. Blant annet tilsettes
vann.

re nye «norske» øl
fra Nøgne 0

Nogne 0 lanserer tre øl, alle brygget med
den tradisjonsrike gjæren kveik. Det dreier
seg om øltypene Nogne 0 Brisk, Nogne 0
Hoppy Kveik og Nogne 0 Malmen.
Kveik har blitt brukt i norsk tradisjonsbygging i århundrer. Inntil nylig var denne
gjærtypen en skjult kulturskatt, kun brukt
av gårdsbryggere på Vestlandet og Nordvestlandet. Gjæren gikk i arv på hver gård,
og bryggemetoder og -teknikk gikk i arv
fra far til sønn. Den senere tid har øl brygget med kveik fått en fortjent renessanse
hos norske håndverksbryggerier.
Nogne 0 brygget i fjor Nogne 0 Norsk Host, med
kun norske råvarer (Grimstad-vann, norsk malt fra
Maltmons på Ringsaker, selvplukkede friske granskudd og pors, samt norske tyttebær, og kveik fra
Sigmund Gjernes' gård på Voss). Disse tre olene
er oppfølgere.
Nogne 0 Brisk: Nogne 0 ønsket å teste hvor fleksibel kveiken var, og gjæret dette ølet på ni grader.
Den jobben klarte kveiken helt fint. Litt lengre lagringstid, men resultatet har blitt en ren og stram
ol på 5 %, med tydelige og friske toner fra skogen
i smak og aroma. Einerbær og einerkvister ble
tilsatt for å gi ølet et særnorsk preg. Kun tilgjengelig på fat (horeca).

Tacama Demonio de los Andes
Italia
Land/distrikt: Peru/lea Valley, ca.
250 km sør for Lima.
Produsent: Tacama. Vingården er
en gammel Hacienda med egen
kirke og stall for arbeidshestene.
Tacama var første vinmark i Peru,
plantet rundt 1540. Vinhuset Tacama har nå 250 hektar vinmark.
Høy beliggenhet, sommertemperatur rundt 30 grader, og kjølige
nattevinder gjor dyrkingsforholdene ideelle.

Nogne 0 Hoppy Kveik: En slags norsk IPA,
brygget med både hvetemalt og havregryn. Tilsatt
godt med humle fra Australasia, noe som gir dette
ølet en moderne vri. Gjæret på 33 grader. Kun
tilgjengelig på fat (horeca).

Drue: En aromatisk Pisco Puro
laget på druen Italia. Italia-druen
gir et brennevin med aroma av
mango, fersken, modne bananer
og lime med innslag av kamille.
Alkohol: 43,5 %
Varenr.: 6971601 (basis,
Vinmonopolet)
Pris: 455 kroner (75 cl)
Norsk importør: Autentico
Du finner drinkoppskrifter med
pisco på Horecanytt.no

Nogne 0 Malmen: Også Malmen kan klassifiseres som et norsk tradisjonsøl, selv om det er brygget på moderne vis. Selvplukkede einerkvister og
einerbær ble tilsatt i dette morke ølet for å gi det
en særnorsk smak. Tilgjengelig på flaske og fat.
Nettside: Nogne-o.com

Sushi-klare biter
Clearwater Seafoods lanserer forhåndskuttede og porsjonerte sushi-klare biter
av hokkigai, et produkt rettet mot operatorer av sushirestauranter.
- Vi introduserer Clearwater Frossen
Hokkigai Sushi-Klare Biter for å mote
den voksende etterspørselen fra dagens
drivere av sushirestauranter over hele
Europa. Dette nye og innovative produktformatet tilbyr lettvinthet, enkel forberedelse og enkel lagring, i tillegg til å legge
til visuell appell til enhver sushi- eller
sashimi-rett med dets vibrante rødfarge,
uttaler John Ashmore, markedsdirektør
for Clearwater Seafoods i Europa, Midtøsten og Afrika, John Ashmore.
Produktet bie første gang vist på Seafood Expo Global (SEG) i Brussel i slutten
av april.
Han opplyser videre at råvaren er bærekraftig høstet i de kalde farvannene i
Nord-Atlanteren utenfor Canadas østkyst.
Hokkigai (Mactromeris polynyma) blir
forvellet og individuelt hurtigfrosset (IQF)
ombord på Clearwaters fartøy innen en

Grønnsakssmoothie
fra Norrek

Sider på boks

»»
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time fra høsting. Etter ankomst hos Clearwaters prosessanlegg, blir råvaren sortert, gradert etter størrelse og kvalitetstestet, før de blir delt i to og pakket inn.
Hokkigai-fiskeriet er Marine Stewardship
Council-sertifisert (MSC).
- Hokkigai er veldig populært produkt
i det asiatiske kjøkken, spesielt i Japan
og Kina, der det er kjent som henholdsvis hokkigai og bei gei. De er anerkjent
verden over for sin søte smak og unike
tekstur. Clearwaters hokkigai er forhåndsforvellet, noe som gjør dem klare til å
konsumere når opptint. Sett en sushi-klar
bit på ris eller server det alene eller med
egen sashimi-stil. opplyser Ashmore.
Nettside: Clearwater.ca

1

Norrek lanserer en grønnsakssmoothie med grønnkål, ananas og mango.
Den betegnes som en «knallgrønn
vitaminbombe». Prøv den som shot til
frokostbufeen, som ren næringsdrikk i
institusjon, eller bare som en forfriskning. Tilsettes kun eplejuice. Tilberedes fra dypfryst tilstand.
EPD: 4759486 12x800g.
Nettside: Norrek.no

Fjordland satser på fremtidens ferdigmat

Lanserer belgisk blonde
Blonde by Saint Tropez er et nytt belgisk øl i
det norske markedet. Flaskeformen på oiet er
spesielt utvalgt for å bevare aromaene og for
å beskytte den mot sollys og varme. 80% av
flaksen er laget av resirkulert glass. Dette er et
overgjæret øl som er brygget på 130 år gamle
eikefat. Den er laget på 94,2% bygg,
0,8% humle og 5% sukker ved gjæring.
Den ble lansert tidligere i år på 0,33litersflaske, men snartlanseres den også
i magnum (1,5 liter). Passer til skalldyr,
salat, pasta, pizza - eller alene.
Land: Belgia
Varenr.: 6963002 (Vinmonopolet)
Alkohol: 5,6 %
Pris: 64 kroner (0,33 liter,
Vinmonopolet), veil. Pris horeca
46,50 kroner
Pris magnum: 230 kroner
(1,5 liter, Vinmonopolet)
Importør: Podium Wines

Lovløs Cider, laget utelukkende på norske epler, er tatt godt imot i det
norske markedet. Nå er også Lovløs Østkyst lansert - på boks.
- Vi har hatt Lovløs Cider 6 % på barer og i bestillingsutvalget på polet
en stund. Nå har vi lansert Lovløs Østkyst med epler fra Østlandet. 100
prosent epler, ingenting annet, forklarer Jostein Magnussen hos Lovløs.
- Vi har sett at interessen for sider bare ble større og større, og samtidig
har mange utesteder etterlyst sider på boks, blant annet på grunn av
plass i kjøleskapene. Så vi gikk i gang med produksjon av en 4,7 % sider
på boks, slik at vi også kunne selge den til butikker, sier Magnussen.
Den første Lovløs ble laget i Balestrand i samarbeid med Balholm. Denne
gangen er det brukt epler fra Østlandet, som er presset i Askim. - Deretter frakter vi mosten til Arendal, og gjærer den hos Arendals Bryggeri. Ingen tilsetninger i det
hele tatt, ren most og
gjær, forklarer han.
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Litt Mat, et nytt konsept fra Fjordland, er
et grønt alternativ for folk på farten. Serien
består av tre varianter. Dette er en ny serie
spiseklare mellommåltider som skal nytes
kalde. - De smaksrike rettene passer for
alle som trenger en rask og næringsrik
matbit. Såkalte «ready-to-eat»-produkter
er en av de store internasjonale måltidstrendene. Dette er ferdig tilberedt og
innpakket mat som kan nytes på farten. I
land som USA og England er markedet og
utvalget for spiseklare mellommåltider stadig okende. Dette er en kategori som ikke

er godt nok utnyttet i Norge, og Fjordland
satser nå stort for å dekke det okende
behovet, sier markedssjef Ellen Molstad
Dale. I utviklingen av Litt Mat har det vært
søkelys på å få til gode og smaksrike
retter, i kombinasjon med at rettene skal
ha en god ernæringsmessig profil. Serien
ble lansert 2. mai, og inneholder 6 x170 g i
kartongen.
Thai: En smaksrik, litt sterk rett. Ris,
edamamebønner, grillet paprika, og kokos
står for det milde innslaget, mens chili og
ingefær pirrer smaksløkene. En frisk og
spicy dressing av mango og chili, som
både gir sødme og styrke, følger med!
Orient: En kombinasjon av korn, linser
og grønnsaker, med inspirasjon fra osten.
Bulgursalat med bygg, grillet squash, aubergine, tomat og linser. En saftig hummus
følger med.
Italia: Pastasalat med soltørkede tomater,
grillet squash, basilikum og oregano. En
frisk og kremet urtedressing folger med.
Nettside: Fjordland.no
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