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Historikk
• Vinen kom til California i 1769.
• Spanske misjonærer – Fransiskanere.
• Generelt gode forhold for druedyrking.
• Etablerte 21 misjonsstasjoner.
• Sonoma misjonsstasjon opprettet i 1823.
• 1848: Gullfeber ved Sacramento.
• Lykkejegere: Vinbønder fra Europa.
• Raskt oppsving i Sonoma.
• Spredte seg videre til Napa, Central Valley og områder 

sør for San Fransisco.



Historikk (2)
• 1880: Phylloxera vinlus: Utryddet vinmarkene på. 

vestkysten i løpet av 2 år.
• Fornyet vinstokkene.
• 1920-1933: Forbudstiden.
• Vinmarked og produksjon av kvalitetsviner forsvant.
• 1940: annen verdenskrig
• Kun 15% av Californske vinbønder igjen.
• 1960-1970: Nye investeringer.
• 1990: Ny mutasjon av vinlus
• Nyplanting.



Appellasjoner
• American Viticultural Areas – AVA:

– Ikke fastleggelse av grunnleggende bestemmelser.
– Ingen begrensning på utbytte.
– Allment gjeldende fra 1983.

• Begrensninger
– Når druesort nevnes: 75% skal være av denne druen.
– Minst 85% av druen skal stamme fra AVA på etikett.
– Når vinmark nevnes: 95% fra denne vinmarken.
– Når årgang nevnes: 95% av druene fra denne årgangen

• 70 AVA-er i California.
• 55 i resten av USA.



California
• South Coast
• Central Coast
• North Coast
• Central Valley
• Sierra Foothills

• Klimaregioner:
– Region I….V
– Basert på gj.snitts

temperatur i 
modningsperiode.



Vinproduksjon i CA
• Californsk kultur er preget av åpenhet, kreativitet og 

toleranse for alt nytt.
• Vinbønder hentet kunnskap fra Europa.
• CA - ubundet av sedvaner: tiltrakk seg vinbønder fra Europa.

• 90% av amerikansk vinproduksjon i CA.
• 70% koster mindre enn 8 USD pr flaske.
• 20 % under 12 USD.

• Druegårder.
• Wineries med egen vinmark er unntak.



Druesorter i CA
• Standarddruer:

– Cabernet Sauvignon
– Pinot noir
– Chardonney
– Sauvignon blanc
– Merlot
– Zinfandel

• Får øynene opp for nye druer:
– Syhra
– Mouvèdre
– Sangiovese
– Barbera
– …



North Coast
• Carneros

– Napa County
– Sonmoma County.

• Mendocino

• San Pablo Bay
• Tåke.
• Moderat men tørt klima.







Jordsmonn i Napa
• Jordsmonn:

– Porøst - opptar mye vann.
– Ingen skadelig vannansamling.
– Løs jord med sann og grus.
– Karrig
– Avleiringer fra Stillehavet:

• Minst 62 forskjellig jordsforhold

• Diffrensiert klima
• Variabelt jodsmonn
• Individualister
• -> Ingen ”Napa stil”



Skewis Wines
• Skewis Wines lokalisert i Sonoma.
• Pinot Noir fra Anerson Valley

(Mendocino) og Russian River Valley
(Sonoma).

• Årlig produksjon: 900 kasser pr år.
• Kun druer fra beste Pinot noir distrikt 

med lavt utbytte.
• Gjæring på franske eike fat.
• 18 mnd. Modning.
• Ingen filtrering.
• 4-6 mnd på flaske før salg.







•Ray Duncan came to Napa Valley for the first 
time in the late 1960s 
•Ray purchased 750 acres of pasture, 
orchards, and vineyards in Napa and 
Alexander Valleys.
•In 1972 Ray formed a partnership with
winemaker Justin Meyer, and the two men 
created a winery that shattered conventional
wisdom and changed forever the standards of
quality for Cabernet Sauvignon. 
•After nearly thirty years, Ray and his family
purchased Justin’s original share of Silver Oak
Cellars, making the Duncans sole owners, 
though the founding philosophy and practices
remain precisely the same. The family is 
committed to making nothing less than the
best Cabernet Sauvignon in the world.

Silver Oak





Claus Janzen



Kirkland Range
• Tidligere kvegfarm.
• Begynte som 

drueprodusent for i 1985.
• Egen vin fra 1998.

– Sauvignon Blanc
– Pinot Grigo
– Charonney
– Pinot noir
– Merlot
– Syhra
– Cabernet Sauvignon
– Sweet wines




