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TEST AV HVITE VINER FRA CLUB-OMRÅDET 

NEW ZEALAND

- En breddetest av Sauvignon Blanc-viner fra New Zealand som er tilgjengelige 
gjennom Vinmonopolet.  

- Etter blindtesten blir det praktisk testing av vinene mot skalldyr (reker) + 
asiatisk mat som tidvis kan være ekskluderende vedr. vin 

 Sauvignon Blanc - New Zealand (South Island)

- 4 viner fra Marlborough - 5 viner fra 1999

- 2 viner fra Canterbury - 1 vin fra 1998
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Aktuelt om Sauvignon Blanc

 SB’s hjemsted er øvre Loire. Loires sterkeste konkurrent er New Zealand (NZ), der vinene 
oppnår en nesten utrolig aromarikdom. NZ vinene er deilige å drikke alene, men ikke lette å 
bruke til mat grunnet en aromatisk, nesten parfymert stil (Mat og vin)

 SB fra New Zealand oppnår oppmerksomhet fra vin-nytere på grunn av dens unike karakter 
som modig gir en stil som andre produsenter andre steder i verden bestreber seg på å unngå. 
Dette er intens ”grønn”, ”barbaceous” duft som minner enkelte om grønn chili pepper og andre 
igjen mener sågar kattepisseboksa. Spesielt gjelder dette kanskje vinene fra Cloudy Bay. (Wine 
Lovers Page)
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New Zealand - Mat og vin

 New Zealandsk kjøkken drar inspirasjon fra det tradisjonelle kjøkken i Frankrike og Italia, samt 
Asia og Stillehavslandene. 

 NZ byr på klare og friske viner av Sauv.Bl.  

 Og Riesling for friske og krydrede retter. 

 Komplekse og bløte/modne Chardonnay, CabSav/Merlot-blandinger og Pinot Noir byr på 
god kobling til rettene fra Europa 

(www.nzwine.com)

 Marlboroughs Sav.Bl er blitt 1990-årenes klassiske vinbarvin. Den går faktisk svært godt til 
fiskeretter og mye kinesisk mat og thai-mat. Chard er fyldig nok til all slags fisk og kylling og 
pinot noir er herlig til enkelt fisk eller lam. (Oz Clark)
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Kjennetegn/smak:

 Stikkelsbæraktig, sprø og skarp (Oz Clark)

 Sauvignon-vinene er skarpe og gressaktige (Oz Clark)

 Rikt av 

 fiken/honingdogg (eller søttobakk), 

 tydelig citrus frukt/stikkelsbær, 

 søt snap pea eller fennikel, 

 pikant sitrongress eller tarragon, 

 eller sågar friske,  karismatiske hint av  mineral 

(Wine Spectator)

 Eik brukes i liten eller ingen grad for lagring av Sauvignon Blanc fra New Zealand. 
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NZ og vinområdene:
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New Zealand:

 Hvis du flyttet landet til samme breddegrad på den nordlige halvkule, ville den ene enden hvile 
i Paris, mens den andre ville strekke seg helt ned til Nord-Afrika. 

 North Island: Mens den nordligste delen av øya kan være subtropisk, er øya på grunn av den 
avkjølende virkningen fra havstrømmene i Antarktis kjøligere enn breddegraden skulle tilsi.

 Store deler av året kommer det mye regn fra vest. Derfor flest vinmarker på østsiden av 
øyene. Om høsten kommer regnet fra nord-øst.

 New Zealand er ledende i verden innen forskning i beskjæring og oppbinding av vinstokker i 
varme, fuktige områder.

 Årgangene varierer noe mer enn i Australia.

 Gisborne på North Island kanskje vurdert som beste Chardonnay-område
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Historikk og annet (South Island)

 Nylig plantet med vinstokker. Inntil 1973 var det plantet med blant annet kirsebærtrær, 

hvitløk og enorme mengder gress til saueflokkene.

 Montana-firmaet fra North Island var på leting etter mer vinmarker

 I førstningen planting av Müller-Thurgau. Mer og mer nå i tilbakegang

 Sauvignon Blanc plantet som inspirert gjetning.

 Marlborough er nå den største vinregionen i New Zealand. Nelsonog Canterbury bygger 

også opp sitt ry for druer fra kjølig klima.

 Marlborough har et ekstremt grusholding jordsmonn - jorden er allerede så dårlig som du 

kan få den samt svært mange soltimer.

 Regioen gir også intense, smørpregede chardonnay-viner samt vakkert strukturerte og 

stålharde Riesling-viner.

 Cabernet og Merlot vil kunne modne noen steder, men i hovedsak hvitvinsregion.

 Forsøk med Pinot Noir har stort sett bare gitt basevin til musserende.
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Område og produsenter

- Mest aktuelle område for Sauvignon Blanc er Marlborough.

Beste produsenter:

 Cloudy Bay

 Corbans

 Delegats

 Hunter’s

 Jackson Estate

 Nautilus

 Vavasour

 Wairau River
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Områder og produsenter

Aktuell forSauvignon Blanc er også 

Canterbury blant annet med sin 

underregion Waipara.

Beste produsenter 

 Giesen

 Mark Rattray

 St. Helena

Nelson ligger nordvest for Marlborough, 

og er marginalt kjøligere. Området dyrker 

de fleste av sortene som blir dyrket i NZ. 

Best resultat fra SavBl, Chard, Riesling. 

Fåtall vinhus, men gode. 

Beste produsenter:

 Neudorf

 Seifried
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Dagens matretter

-
 Tom yam gong/plae (4-6 pers.)

En krydret reke/fiskesuppe med sopp, 
bønnespirer og matfløte.

¾ l fiskekraft
1 spsk hakket, frisk eller 1 tsk tørket 
sitrongress
½ tsk fintreven sitronskall

2 spsk fiskesaus (østerssaus)
250 g små champignon i skiver
500 g rå kjempereker uten skall (evt med 
skall)          

1 dl matfløte
125 g bønnespirer
2 vårløk i stykker á 2 cm
1 tsk chilipasta
1 dl sitronsaft
2 spsk hakket, frisk koriander
Friskkværnet, sort pepper

Panaeng Nuea (Beef Dry Curry)

Coconut, Cream 

Oil, Vegetable 

Garlic  

Curry Paste, Panaeng    

Fish Sauce    

Sugar, White   

Beef, Fresh  

Kaffir Lime
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Forslag mat til noen av SavBl-vinene (www.foodandwine.com)

-

 Crudités 

 Goat Cheese 

 Smoked Salmon and Gravlax 

 Vegetable Terrines and Patés 

 Fish-Based Risotto 

 Crab (Boiled, Cakes or Salad) 

 Crab, Soft-Shell 

 Lobster 

 Salmon, Poached 

 Scallops 

 Sushi and Sashimi, Lighter Fish 

 Tuna, Seared 

 Sweetbreads 

 Mixed (Mesclun) with Goat Cheese 

 Niçoise 

 Artichoke Vinaigrette 

 Asparagus Vinaigrette 

 Greek Salad 

 Goat Cheese, Fresh 

 Soft, Mild Cheese (Brie, Camembert, etc.)
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Vinlisten - Breddetest

- Sauvignon Blanc - New Zealand

1. Canterbury Sauvignon Blanc 1999 - Canterbury House Winery, NZ

Std.lista kr 121,- (polets kommentar: gulgrønn farge, stor fruktighet med preg av solbær og stikkelsbær, frisk)

2. Saint Clair Sauvignon Blanc 1999 - Saint Clair Estate Winery, Marlborough. Std.lista kr. 136,-
(tidligere priset til 159,70) (polets kommentar: gulgrønn farge, stor stikkelsbærpreget fruktighet, ren frisk stil)

3. Mount Riley Sauvignon Blanc 1999 - Mount Riley, Marlborough, Best.utv. Kr. 126,80

4. Private Bin Sauvignon Blanc - Villa Maria Est., Marlborough NZ

Std.lista kr. 140,20. (Strågul farge, fin frukt og friskhet med preg av stikkelsbær og sitrus)

5. Cloudy Bay Sauvignon Blanc 1998 - Cape Mentelle, Marlborough, Best.utv. Kr. 223,-

6. Waipara West Sauvignon Blanc 1999 - Tutton Sienko & Hill, Canterbury, Best.utv. Kr. 155,30
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Cloudy Bay

 CLOUDY BAY SAUVIGNON BLANC 2000

A cool, low yielding season producing intense 

flavours. ****
Straw green with aromas of fresh herbs, quince 
and pineapple, the Cloudy Bay Sauvignon Blanc 
2000 shows racy aromatics typical of a cooler 
Marlborough vintage. The palate has great 
concentration with flavours reminiscent of ripe 
mango and pears finishing with crisp, juicy 

acidity.

 Cloudy Bay foretar gjæring på fat for en 
andel av vinen.

 ”But to my mind, the smoky, pungent, and 
beatifully balanced SavBl remains one of 
the outstanding examples of this variety 
to be found anywhere in the world” 

James Halliday - Wine Atlas of Australia 
and New Z.
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Litt fra Wine Lovers Page (Robin Garr)

 Cloudy Bay 1998 Marlborough (New Zealand) Sauvignon Blanc ($17.99)
Clear, pale straw color, with faint green-pea and pleasant citric aromas. Full, ripe fruit, citric and crisp; a good, 
"international-style" Sauvignon Blanc, scores well on points, but lacking the wild "green" character of previous 
Cloudy Bay vintages makes it a bit of a disappointment to me. To be frank, I wouldn't buy another at this price, 
but I loaded up on '97 at the same price. U.S. importer: Cliquot Inc., NYC. (July 7, 1999) 

 FOOD MATCH: The wine's crisp citric flavors marry well with alder-smoked salmon sliced over new potatoes 
cooked with onions and butter. In the arcane world of wine-vegetable matches, it's also a natural with fresh 
buttered garden peas.

 Villa Maria 1999 Private Bin Marlborough Sauvignon Blanc ($11.99)
Light greenish-gold in color, its aromas offer strong green chilies and an aromatic edge that suggests alcohol or 
new oak. Ripe and tart, herbaceous flavors follow this nose; it's very good but in a "blind" side-by-side tasting 
shows neither the balance nor the intensity of the Cloudy Bay. U.S. importer: Vineyard Brands Inc., Birmingham, 
Ala. (June 10, 1999) 

 FOOD MATCH: Both wines went very well with a dinner created specifically to address their characteristic 
flavors: Veal chops pan-grilled with a lightly spicy velouté sauce flavored with jalapeño and chipotle peppers, and 
rice steamed with lemon and ginger. 

 Cloudy Bay 1999 Marlborough Sauvignon Blanc ($19.99)
Pale brass color, with a clean and appealing aroma of fresh jalapeñoes. Its full flavor is crisp and fresh, juicy 
white-fruit flavors and delicious green chile peppers without the heat. U.S. importer: Cliquot Inc., NYC. (June 10, 
1999)

(www.wineloverspage.com)
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Viner fra Australia

- Cawarra Semillon Chardonnay 1999 - Lindemans, South Eastern, Std.lista kr. 87,70 (polet: 

Strågul farge, aromatisk fruktighet med innslag av røyk, rund)

- Jacob’s Creek Riesling 2000 - Orlando, South Eastern, Std.lista kr. 89,90 (polet: strågul farge, 

svakt vegetal fruktighet, innslag av lime i ettersmaken)

- La Source Riesling 1998 - L&D. Hewitson, Eden Valley, Std.lista kr. 146,70 (polet: Strågul 

farge, petroleumspreget frukt med innslag av krydder og høy)


