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BOBLER

Alt som
bobler er ikke
god cham
pagne. Men
velger du
champagne
med omhu,
er det verdt
de ekstra
kronene.

N

yttårsaften er uren tvil de.n kvel
den i året hvor det blir ��t
mest musserende vin. Cham.
pagnens.stitus som drikke når
noe skal feires er selvfølgelig hoved
grunnen. Men det er mer og mer alter
native musserende varianter som blir
drukket også på årets siste dag.
NORDMENN HAR FATT et spesielt
nært forhold til prosecco som et alter
.nativ til champagne. Selv om de to
musserende vinene har lite til felles
bortsett fra at de inneholder bobler, er
det denne musserende vintypen som
har oppnådd størst suksess. Vinmono
polets mest solgte flaskevin er en pro
secco, noe som sier litt i rødvinslandet
Norge. Det er mest sannsynlig vinens
enkelthet og ukompliserte stil som er
det tiltrekkende ved siden av prisen.
RENE, FRUKTDREV NE og friske pro
seccovarianter er lette å like og vanske
lig å mislike. Det er også dette som gjør
at en prosecco heller aldri blir noe mer
enn akkurat dette. Kompleksitet og ny
anserte aromaer er sjelden vare når det
gjelder denne vintypen. Saftighet,
friskhet og fruktighet er derimot be
skrivelser vi finner hos mange prosec
coprodusenter som satser på kvalitet.
CAVA HAR FORTJENT kommet litt i
skyggen av proseccoens suksess og er nå
mindre brukt som alternativ til cham
pagne. Salget er her dominert av store
aktører og brands som ofte leverer in
tetsigende og meget ordinære produk
ter som sjelden er av interesse kvalitets
messig.
HVA SA MED CHAMPAGNE? Har
konkurrentene tatt igjen denne en gang
så suverene merkevaren? Selv om det
dukker opp seriøse aktører av musse
rende vin flere steder i verden er det fo
reløpig ingen som kan måle seg med
champagne av ypperste kvalitet. De få
som kan være i nærheten av samme nivå
er ofte vel så dyre som champagne og er
ikke i nærheten av samme lagringspo
tensial og kompleksitet.
DET BETYR IKKE at all champagne er
overlegen sine musserende konkurren
ter, heller tvert imot. Det finnes en rek
ke middelmådige champagneprodu
senter som ikke er verdt pengene, og du
betaler mer for champagnenavnet på
etiketten enn kvaliteten i flaska.
Men om du velger med omhu er det
definitivt verdt noen ekstra kroner.
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Dagbladets vinekspert Robert Lie har 20 års erfaring i restaurant
bransjen, og har tidligere vært vinansvarlig ved blant annet Restaurant
Oscars gate, Statholdergaarden, Grefsenkollen og Bagatelle. Han er
firedobbelt norgesmester og foreløpig eneste nordmann som har
vunnet europamesterskapet for vinkelnere.

