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Latin Amerika

• https://winefolly.com/deep-dive/south-
america-wine-regions-map/

https://winefolly.com/deep-dive/south-america-wine-regions-map/


Argentina

• Sør-Amerikas største vindyrkingsland 
er kjent for Malbec, men de gjør mye 
mer enn bare det! 

• Cabernet Sauvignon vokser veldig godt 
i det høye og tørre klimaet i Mendoza 
sammen med deres mester hvitvin, 
Torrontes. 

• Argentinas nyere regioner inkluderer 
Patagonia, som skaper eksepsjonell 
Pinot Noir. 

• Foreløpig er det primære 
eksportmarkedet Malbec, men deres 
Cabernets konkurrerer lett med Napa. 

Catena Zapata in Mendoza.



Chile

• Chile ble den største vinprodusenten for 
Sør-Amerika fra slutten av 1600-tallet etter 
at et stort jordskjelv ødela Perus voksende 
industri. 

• Plasseringen av Chiles store vinregion og 
hovedstad er typisk for et kjølig klima. 

• Dalene langs kysten samler kjølig luft når 
den reiser oppover Andesfjellene. 

• Chile produserer pepperaktig og jordnær 
Cabernet Sauvignon i en stil som ligner 
veldig på Bordeaux. 

• Landet kjemper for en rød variant kalt 
Carmenere, som har smaker som ligner på 
Cabernet Franc. 

Casablanca Valley in Chile.



Uruguay

• Uruguay er kjent for Tannat. 

• En kraftig variant, Tannat har tannin, 
moderat til høy alkohol og grus. 

• Mens vinene er godt elsket i Sør-
Amerika, spesielt til grilling, er det ikke 
mange som eksporteres til USA. 

• Hvitvin i Norge, Bodega Bouza.



Brazil

• Brasil har en raskt voksende vinindustri. 

• Det virker rart at vin vokser godt sammen 
med kaffe og sjokolade, men det kan og 
gjør det. 

• Mesteparten av den fine vinen kommer 
fra den sørlige delen av Brasil, i Serra
Gaúcha. 

• De spesialiserer seg på Chardonnay og 
Merlot. 

• Vinene er urteaktige og ligner mer på 
italienske viner enn viner i New World-stil. 

• https://winefolly.com/review/new-world-vs-old-world-wine/

Serra Gaúcha, Brazil.

https://winefolly.com/review/new-world-vs-old-world-wine/


Sør Amerika vinkart



7 Beste distrikter i Latin Amerika

• 1 Mendoza, Argentina
• Du kan ikke snakke om vin i Sør-Amerika uten å begynne med Argentina. Argentinsk vin har satt 

Latin-Amerika på kartet når det gjelder vinproduksjon, og regionen Mendoza er en av de fineste 
fjærene i hatten.

• Mendoza er kjent for Malbec, Cabernet Sauvignon og Torrontés, og ligger i en dal mellom to 
Andesfjellstopper i en høy ørken som er nesten 6000 meter over havet. Mendozas viner regnes 
blant de beste i verden. https://wearecocina.com/lifestyle/the-7-best-wine-regions-of-latin-america/



7 Beste distrikter i Latin Amerika

• 2 Maipo Valley, Chile
• En annen kjent region med perfekte klimatiske forhold for drueproduksjon er Maipo-dalen i 

Chile. Denne regionen er høydepunktet av vinturisme i Latin-Amerika, og bør være på enhver 
vinjunkies bøtteliste for steder å besøke.

• Regionen er mest kjent for sine røde, og er mest kjent for sine Cabernet Sauvignon, Bordeaux og 
Carmenere varianter.



7 Beste distrikter i Latin Amerika

• 3 Cachapoal Valley, Chile
• Hvis Maipo-dalen er kjent for røde farger, inneholder Cachapoal-dalen den andre siden av 

mynten. Du finner hvitvin her, og noe av det beste i verden. Begge regionene ligger innen et 
steinkast fra Santiago, og er gode for både dagsturer eller helger.

• Du finner en overflod av Chardonnay i Cachapoal-dalen.



7 Beste distrikter i Latin Amerika

• 4 Montevideo, Uruguay
• Mens Montevideo er den travle hovedstaden i dette latinamerikanske landet, er det bare 

kilometre fra noen av de beste vingårdene i Sør-Amerika (og et flott utgangspunkt for alle 
vinturer). Landet har til og med etablert sin egen vinsti (Ruta del Vino) like utenfor byen i 
Canelones-regionen.

• I Canelones-regionen finner du Tannat, Cab Sauv og Merlot, samt en rekke sjeldne røde 
blandinger.



7 Beste distrikter i Latin Amerika

• 5 | Parras Valley, Mexico
• Mexico har nylig kastet hatten sin i vinproduksjonsbransjen, men ser allerede fruktbare 

resultater. Spesielt i Parras Valley-regionen, som ligger like vest for Monterey i det sentrale 
Mexico. Det er en liten region, men vekker allerede oppmerksomhet for de delikate druene den 
produserer.

• Chardonnay er hovedavlingen, men du finner også Cab Sauv, Shiraz og Tempranillo dyrket her.



7 Beste distrikter i Latin Amerika

• 6 | Campanha, Brazil
• Brasil ligger rett bak Argentina og Chile når det gjelder areal under vinstokker. Campanha-

regionen er kanskje den mest ærede, og tilbyr et spektakulært landskap og et bredt utvalg av 
vinprodusenter og varianter å prøve.

• Campanhas primære vinavlinger er Cabernet Sauvignon, Merlot, Tannat og Cab Franc.



7 Beste distrikter i Latin Amerika

• 7 | Catamarca, Argentina
• Siden vi startet med Argentina, kan vi like gjerne 

slutte med det også. Catamarca står enda høyere 
i Andesfjellene enn den mer populære Mendoza-
regionen. 

• Regionen vokser imidlertid raskt når det gjelder 
produksjon og prestisje, og tilbyr varianter som 
andre regioner i lavere høyde ikke kan dyrke 
ordentlig.

• I Catamarca finner du nesten utelukkende Syrah
og Malbec.



Nord Amerika







Amerikanske vinetiketter

• American Viticultural Areas (AVAs) ble utviklet i 1978 og er
basert på spesifikke klima- og geografiske trekk. Det er for
tiden 252 utpekte AVAer anerkjent i henhold til amerikansk
lov.

• For å få AVA til å vises på en vinetikett, må minst 85% av
druene dyrkes i AVA; Mens for å få en statlig eller fylkes
appellasjon vises på en vinetikett, må 75% av druene være
fra den staten eller fylket, selv om disse kravene kan
variere fra stat til stat (100% for California og 95% for
Washington, som eksempler).

• For at en etikett kan vise en spesifikk druer, må minst 75%
av druene være av den sorten, selv om disse kravene også
kan variere mellom stater. For eksempel krever Oregon
90% for visse druer, for eksempel Pinot Noir. Til slutt, for at
et år i år skal vises på en etikett, må 95% av vinen være
laget av druer av den årgangen.

De beste 12 USA vinregioner - Jenter drikker vin også (girlsdrinkwinetoo.com)

https://girlsdrinkwinetoo.com/usa-wine-regions/


10 Beste vinregionrer USA

• https://www.10best.com/awards/travel/best-wine-region-2020/

• While California undoubtedly produces excellent wine, it's got stiff 
competition these days. North America is home to more than 250 
grape-growing regions.

• The top 10 winners in the category Best Wine Region are as follows:
1. Walla Walla Valley, Washington

2. Valle de Guadalupe, Baja California

3. Finger Lakes, New York

4. Temecula Valley, California

5. Texas Hill Country, Texas

6. Monticello, Virginia

7. Lodi, California

8. Sonoma County, California

9. Paso Robles, California

10.Verde Valley, Arizona

https://www.10best.com/awards/travel/best-wine-region-2020/


California



From rolling hills to towering redwoods, the scenery along 
the North Coast is as memorable as the wine. With one of 
the coolest climates in our state, this region is home to 
more than half of our wineries, including many of our 
most celebrated. And the North Coast's renowned food 
artisans craft everything from olive oil to goat cheese, 
ensuring that your plate is as full as your glass.

https://discovercaliforniawines.com/discover-california/north-coast/





MEN…



Hva med skogbranner og vinområder…



Hvor hardt har det egentlig gått utover vinmarkene



Acres burned in wine country region per year

1950-1999: 
1,011,750 acres

2000-2019:
1,101,322 acres

We mapped every 
wine country fire. 
They’re larger and 
more destructive 
than ever - Los 
Angeles Times 
(latimes.com)

https://www.latimes.com/projects/wine-country-fires-california-sonoma-napa/


Nye områder brenner

• Syv av vinlandets 10 største branner siden 1950 skjedde de siste 
fem årene. Mendocino Complex Fire i 2018, bestående av Ranch-
og River-brannene, var den største registrerte brannen i Californias 
historie.

• Brannene er ikke bare større - de når også territorium som ikke har 
brent på mange år. Siden 2000 har skogbranner konsumert mer enn 
600 000 hektar med vinland som hadde vært uberørt siden minst 
1950.

• De mest ødeleggende brannene de siste årene har vært drevet av 
høyhastighets, tørr vind som fører glør raskere og lenger.

• Statens fremste brannforskere fokuserer nå innsatsen på å forske på 
vindmønstre i et forsøk på å redusere risikoen for et varmere, 
tørrere klima som de knytter til globale klimaendringer.

• "[Vinden] er en funksjon som stemmer overens med disse skadelige 
hendelsene," sa David Sapsis, sjefforsker ved Cal Fire.



De største brannene i vinlandet



De største brannene i vinlandet – til 2019



Mer utvikling, mer ødeleggelse

• Ødeleggelsene forårsaket av skogbranner øker også. Tre av de 
mest ødeleggende brannene i Californias historie - Tubbs-, 
Valley- og Nuns-brannene - brant i vinlandet, alle i løpet av de 
siste fem årene. Disse brannene alene brant 8.946 bygninger 
og drepte 29 mennesker.

• Eksperter sier at mange av tapene skyldes økt utbygging, 
ettersom flere og flere boliger har blitt bygget i områder som 
er utsatt for brann.

• "Husene er drivstoffet," sa Moritz. "Vi ser disse brente 
nabolagene der det fortsatt er busker og trær, og det er 
tydelig at hjemmene har forplantet brannen."



Mer ødeleggende nå enn før

• Endringen er tydelig når man sammenligner Hanly-brannen 
fra 1964 med den mer ødeleggende Tubbs-brannen fra 2017.

• Begge brant mye av det samme området, men Hanly-brannen 
ødela bare noen få dusin hjem i den da tynt bosatte regionen. 
I tiårene etter flyttet tusenvis flere mennesker inn i regionen 
ettersom vinindustrien blomstret. 

• Da brannen slo til igjen i 2017, var virkningen langt mer 
ødeleggende, og ødela 5 636 bygninger og førte til 22 
dødsfall.



Brannen i 1964 sammenlignet med den i 2017



2022 Fire Season | 
Welcome to CAL FIRE

https://www.fire.ca.gov/incidents/2022/








7 news +++

• Glass Fire map shows wineries, hotels and landmarks 
destroyed and damaged in Napa County - ABC7 San Francisco 
(abc7news.com)

• Glass Incident, other fires rage in Northern California: See 
videos from wine country wildfires - ABC7 San Francisco 
(abc7news.com)

• California Wine Country Faces One Burning Question –
Bloomberg

• https://www.wine-searcher.com/m/2021/08/fires-finally-
reach-california-wine-country

• https://wildfiretoday.com/2021/08/04/northern-california-
wildfires-visible-from-space/

• https://www.winespectator.com/articles/exclusive-first-look-
newton-vineyard-rebuilds-after-2020-wildfires

https://abc7news.com/glass-fire-map-napa-sonoma-wineries-damaged-in/6655733/
https://abc7news.com/glass-fire-st-helena-napa-shady-santa-rosa/6624905/
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-07-04/california-wine-country-faces-one-burning-question
https://www.wine-searcher.com/m/2021/08/fires-finally-reach-california-wine-country
https://wildfiretoday.com/2021/08/04/northern-california-wildfires-visible-from-space/
https://www.winespectator.com/articles/exclusive-first-look-newton-vineyard-rebuilds-after-2020-wildfires


Hvordan Californias vinland vokser frem fra 2020-tallets ødeleggende branner

• Californias vinland sliter fortsatt med 
de nesten ufattelig ødeleggende 
effektene av 2020-tallets voldsomme 
skogbranner.

• Nedstengningene forårsaket av 
pandemien var ødeleggende nok; den 
økonomiske effekten er anslått til å 
utgjøre rundt 4,2 milliarder dollar for 
vinindustrien i California, ifølge en 
studie utført av Sonoma State 
Universitys School of Business and 
Economics. 

• Men disse tapene er forsterket av like 
ødeleggende tap fra en forferdelig 
sesong med branner.

https://www.liquor.com/califo
rnia-wine-country-fires-
5185696

https://www.liquor.com/california-wine-country-fires-5185696


Hvordan Californias vinland vokser frem fra 2020-tallets ødeleggende branner

• Nøyaktige tall er umulig å anslå på dette tidspunktet, 
ettersom mange vinprodusenter fortsatt overvåker de 
røde vinene de valgte å gjære og eldes for tegn på røyk, 
men data fra California crush-rapporten for 2020 viser et 
fall på 13,8 % fra år til år, med 43 % mindre av Napas
varemerke cabernet sauvignon og en 39 % reduksjon i 
Sonomas flaggskip,  pinot noir. 

• Et estimat fra California Wine Institute og 
markedsundersøkelsesfirmaet BW166 anslår skaden til 
3,7 milliarder dollar, inkludert tap av eiendom, vin, druer 
og fremtidig salg. 



Hvordan Californias vinland vokser frem fra 2020-tallets ødeleggende branner

• Brann er imidlertid ikke den viktigste kilden til vinindustrien 
smerter. 

• Røyk er det. Vingårder som var milevis fra flammer så avlinger 
ødelagt av røyk, som fester seg til drueskinn og induserer kjemiske 
endringer.

• Røyksmint produserer giftige forbindelser. "Røykfylte forbindelser 
kan påvirke vinstokker på forskjellige vekststadier," skriver Richard 
Carey i Wine Business. Faren vokser som veraison - modningen av 
druene - utvikler seg. Men selv når du jakter på det, kan det være 
vanskelig å skjelne bevis på røyk. For å forsvare seg mot røykens 
giftige forbindelser, legger et vintre "et sukker-type molekyl til den 
fornærmende forbindelsen, og det gjør det til en uskyldig, ikke-
aromatisk versjon," skriver Carey.

• California Vinland står overfor ett brennende spørsmål - Bloomberg

https://www.winebusiness.com/news/?go=getArticle&dataId=240215
https://www.bloomberg.com/opinion/articles/2021-07-04/california-wine-country-faces-one-burning-question




Fires? Drought? Heat?

• Etter flere år med skogbranner sliter Napa og Sonoma
vintners med å skaffe forsikringspoliser, og tvinger 
noen til å risikere alt.



California Wineries største utfordring kan være å få forsikring

• Tørke, ild og røyk, jordskjelv og en dødelig pandemi – Vinlandet i 
Nord-California har stått overfor en rekke ulykker som er verdig 
Det gamle testamente de siste årene. Men selv Bibelen advarer 
ikke mot forsikringsselskaper.

• Forsikring er den siste utfordringen california vinindustri står 
overfor. Etter de ødeleggende glass- og LNU Lightning Complex-
brannene i 2020 skjøt forsikringsprisene i været og mange 
vinprodusenter sliter med å finne dekning de har råd til. Noen 
kan ikke sikre brannforsikring i det hele tatt.

• For forsikringsbransjen er vinlandet bare for risikabelt. 
Forsikringsselskapene absorberte store tap etter den 
katastrofale brannen i Sonoma Complex i 2017, som ble 
etterfulgt av store branner i 2018 og 2019. Noen 
forsikringsselskaper har nå droppet ut av California for å kutte 
tap.

• https://www.winespectator.com/articles/california-wineries-biggest-challenge-might-be-getting-insurance

https://www.winespectator.com/packages/2020-wildfires
https://www.winespectator.com/articles/northern-california-wine-country-wildfire-impact-study
https://www.winespectator.com/articles/california-wineries-biggest-challenge-might-be-getting-insurance


California & US Wine Production

Year California* U.S.*

2020 635,477,242 718,103,881

2019 704,578,616 795,438,315

2018 720,544,929 814,790,301

2017 736,687,449 836,348,470

2016 711,518,688 794,952,042

2015 668,961,196 751,914,673

2014 739,488,195 818,046,221

2013 762,353,065 841,030,498

2012 702,522,991 777,292,876

2011 646,524,784 723,690,415

2010 645,165,424 713,269,859

2009 674,401,565 750,114,453

2008 583,213,436 657,062,413

2007 610,795,124 681,999,929

2006 595,031,708 661,992,456

2005 690,600,459 757,066,281

2004 584,190,995 646,942,412

2003 567,839,330 633,246,681

2002 531,361,052 596,620,355

2001 561,299,708 626,223,605

2000 598,517,343 653,271,874

California & US 
Wine 
Production
California 
produces an 
average of 81 
percent of total 
U.S. wine
production.
(In gallons)



Napa Valley

Area Date created

Atlas Peak AVA 1992-01-22

Calistoga AVA 2009-12-08

Chiles Valley AVA 1999-02-17

Coombsville AVA 2011-12-14

Diamond Mountain District AVA 2001-06-01

Howell Mountain AVA 1983-12-30

Los Carneros AVA 1983-08-18

Mt. Veeder AVA 1990-02-20

Oak Knoll District of Napa Valley 
AVA

2004-02-25

Oakville AVA 1993-07-02

Rutherford AVA 1993-07-02

Spring Mountain District AVA 1993-05-13

St. Helena AVA 1995-09-11

Stags Leap District AVA 1989-01-27

Wild Horse Valley AVA 1988-11-30

Yountville AVA 1999-03-19

https://en.wikipedia.org/wiki/Atlas_Peak_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Calistoga_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Chiles_Valley_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Coombsville_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Diamond_Mountain_District_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Howell_Mountain_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Los_Carneros_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Mt._Veeder_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Oak_Knoll_District_of_Napa_Valley_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Oakville_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Rutherford_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Spring_Mountain_District_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/St._Helena_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Stags_Leap_District_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Wild_Horse_Valley_AVA
https://en.wikipedia.org/wiki/Yountville_AVA




Massive destruction from North Bay Glass Incident Fire

• https://abc7news.com/glass-fire-video-napa-county-wildfire-sonoma-st-helena/6648054/

• SAN FRANCISCO (KGO) -- The Glass Fire burning in Napa and Sonoma counties has 
destroyed hundreds of buildings and forced thousands to evacuate.

https://abc7news.com/glass-fire-video-napa-county-wildfire-sonoma-st-helena/6648054/


Glass Fire burning in Napa and Sonoma

• https://abc7news.com/glass-fire-napa-wineries-damaged-update-news/6801158/

• SAN FRANCISCO (KGO) -- The Glass Fire burning in Napa and Sonoma counties has 
scorched more than 60,000 acres and destroyed hundreds of buildings, including 
several homes. SKY7 flew over the areas hit hardest by the North Bay wildfire to 
get a first look at the damage.

https://abc7news.com/glass-fire-napa-wineries-damaged-update-news/6801158/


LAND OMRÅDE

Argentina Mendoza

Brasil Rio Grande do Sul

Chile Valle Central

Canada Okanagan Valley British Columbia

USA California

USA New York

USA Oregon


