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Hvor gode er egentlig de nye 
Pinot Noir’ene fra California?

Er amerikanerne nå i stand til å lage Pinot Noir-baserte viner som kan danke ut Bourgogne? 
Ja. Og nei. 
Tekst og foto: Geir Salvesen

En av vintoppene fra de nye kaldklimaområdene: Hirsch. Disse kan du få i Norge

Noe av det mest spennende som har skjedd 
på vinfronten i Norge de siste årene er at 
amerikanerne er kommet på banen med 
interessante, nye vinstiler, spesielt fra Cali-
fornia. Vi kjenner jo til de gamle vinstilene. 
Digre som gamle Cadillac’er i munnen, var-
me, over-alkoholiske, over-ekstraherte. Over 
på det meste, egentlig.

Men så: In pursuit of balance. En organisa-
sjon som ble dannet for noen år siden blant 
Pinot-produsenter som søkte etter det som 
ikke fantes så mye av: Balanserte Pinot’er. 
Flere av dem kom fra Anderson Valley.
Når du kjører ned fra Ukiah, over fjellene 
og ned til Route 28 i bunnen av Anderson 
Valley, er det litt som å komme til et sted i 

Norge. En liten dal, nåletrær, noen gårder, 
noen låver, noen hvitmalte gjerder. «Land-
lig sjarme», som turistbrosjyrene kaller det. 
Med små husklumper ved navn Boonville, 
Philo og Navarro. 

Bare de nøye velstelte vinrankene viser at 
det tross alt ikke er Toten vi er på.
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Også oppslagene i lokalavisen Anderson 
Valley Advertiser viser litt andre tendenser. 
F. eks at Emerald Grown, «et cannabis-pro-
duserende, dyrker-eid kooperativ» har laget 
et frøutvekslingsprogram for marihuan-
aplanter. Og at en lokal indianer vil ha tilba-
ke det rusfremkallende stoffet Peyote som 
politiet hadde beslaglagt.

Anderson er til overmål gitt kallenavnet «syre- 
dalen», som både henspiller på de gamle 
hippiebrukerne av LSD - Lysergic acid diet-
hylamid - og den naturlige syren som ska-
pes i druene i den kjøligste biten av dalen. 

Tåkebeltet. Del 1.
Da den franske Champagne-produsenten 
Roederer skulle finne vinmarker velegnet for 
amerikanske Champagne-kopier, valgte de 
Anderson og bygget et anlegg – Domaine 
Anderson - på toppen av noen skrånende, 
fint soleksponerte vinmarker innenfor det 
berømte tåkebeltet, som dirigerer mye av 
vinmakingen i California. Mer om det litt se-
nere. Men først: 
Jeg sjekker inn på The Madrones, et ørlite 
boutique-hotell drevet av et absolutt venn-
ligsinnet mannepar med en ekstremt utsøkt 

smak hva angår romdekor. Og umiddelbare 
naboer. For: I underetasjen til de få romme-
ne ligger: 1. En hyggelig, lokal liten minire-
staurant. 2. Smakelokaler til fire av dalens 
vinprodusenter. Bing, Drew, Knez og Signal 
Ridge. 

I Norge er vi mest kjent med Drew og Knez, 
i den grad vi er kjent med dem, fordi de – i 
likhet med så mange andre av mikro-pro-
dusentene – er vanskelig å få tak i. Copain, 
Radio-Couteau, Hirsch er andre fra området 
og områdene rundt. Det var iherdige innkjø-
pere fra Norge, produksjef Per Mæleng på 
Vinmonopolet, , bl.a., som for noen år siden 
reiste rundt til nye og spennende småpro-
dusenter, hipstere med og uten skjegg, de 

jobbet med små kvanta. Ikke alle hadde mo-
bilen så mye på.
Ut fra dette ble det hentet helt nye vinstiler 
til Norge.

En av de aller beste nykommerne var Mo-
nument Tree fra Copain – som egentlig bare 
kjøpte druer fra Anderson Valley. Monument 
Tree er ett av de nye vinmarksidolene i 
North Coast, som denne delen av de cali-
forniske vinområdene. Viner fra Monument 
Tree-marken  har en god del større kom-
pleksitet enn de fleste andre. Det er noe 
Bourgogne-aktig over dem. (Nå har Copain 
mistet drueforsyningen fra Monument Tree).
  

Det er tåken som dominerer. Men den skal holde seg like bak vinstokkene. Her fra Hirsch. 

Ett av de hyggelige rommene på The Madrones i 
Anderson Valley. 

Monument Tree i Anderson er helt på toppen av 
kvalitetsstigen i Anderson Valley. 



10 4-2016

Testpaneler trakk konklusjoner
Og hvem vil ikke ha tak i de eteriske, nær-
mest transcendente Pinot-stilene som de 
beste fra Bourgogne kan varte opp med? 
Det vil jo alle Pinot-fans, og spørsmålet blir 
selvsagt: Har vi dem nå? Har vi dem her, 
superalternativene? De som danker ut de 
røde burgunderne og setter dem i skamme-
kroken? Nei og ja, ja og nei. 
Hvorfor denne nølingen fra min side? Fordi 
jeg har – gjennom et par år – kjørt parallell-
tester mellom røde burgundere og Pinot’er 
fra North Coast. Når det gjelder de hvite, 
er det ingen tvil. De hvite burgunderne er 
suverene og selv en god Chardonnay kan 
vanskelig matche en skikkelig sentralbur-
gunder.

Mange som har vært med i testpanelene 
mine har elsket den pure, kjølige klarheten i 
den nye generasjonen Pinot Noir’er fra USA. 
Kommer man ned litt i prisnivåene, 200-
300 kroner, er California-dråpene ofte av 
bedre kvalitet enn undermodne, tynne, 
syrlige burgundere. Men over der – hvor 
Bourgogne-terroir’et begynner å slå inn, har 
det vist seg å bli knallhard konkurranse fra 
Bourgogne. Fin, saftig, ren smak, er kon-
klusjonen om de amerikanske Pinot-stilene, 
smakt blindt. Burgunderne? F. eks Volnay 
eller Chambolle-Musigny som amerika-

nerne har vært satt opp mot, har fremkalt 
kommentarer som: - Mer dybde på denne, 
kompleksitet. 

Det er vel der det ligger, nå. Det er simpelt-
hen vanskelig å slå det franske vinområdet 
som har hatt mer enn tusen år på seg til å 
perfeksjonere sine viner. USA er jo fortsatt 
veldig ungt, vinmessig, men fremskrittene 
er store bare de siste ti årene. Og i de bil-
ligste klassene, ville jeg personlig ha gått for 
en balansert amerikaner. 

Litt forvirring
For vindrikkere som prøver å få noen menta-
le knagger på de amerikanske vinområdene, 
er North Coast litt forvirrende. Det omfatter 
så forskjellige områder som Napa, Sonoma, 
Fort Ross, Anderson og Mendocino. Aller 
mest forvirrende er Sonoma Coast, som er 
en slags sekkebetegnelse for det meste vest 
for Napa. Inkludert Russian River Valley.
-Jeg synes egentlig Russian River er for 
varm for Pinot, sier Wells Guthrie hos Co-
pain. Han er vinmakeren der og en av dem 
som er med i Pursuit of Balance-bevegel-
sen. Det er naturgjær og lite intervensjon 
som er nøkkelordene for å få frem renheten 
i Pinot-viner – koblet med litt karakter. 

Det mest ekstreme området – hvis vi ser 

bort fra Anderson – er Fort Ross-Seaview 
AVA - American Viticultural Area, som det 
heter. For å bli med her må man ligge over 
eller innenfor tåkebeltet. Noen kaller om-
rådet «True Sonoma Coast» som er et hint 
om at det området som ligger varmere og et 
godt stykke innenfor kysten og som kalles 
Sonoma Coast, kanskje ikke er så kystaktig.
Fort Ross er en av de absolutt mest spen-
nende vinområdene. Det ligger i fjellene bak 
Highway 1, og er altså definert ut fra tåke-
beltet.

Her holder Jasmine Hirsch til, med en serie 
viner som er blitt berømte også i Norge. Og 
med priser som matcher burgunderne. An-
dre produsenter er Rajat Parr, Red Car (som 
har hovedkvarter i Russian River) Flowers. 
Hvor ny den nye vinstilen er, får man be-
grep om ved å snakke med Jasmine Hirsch. 
Jasmine leder nå vinproduksjonen etter 
at hennes far flyttet til Fort Ross AVA på 
1970-tallet.

- Jeg startet å jobbe for ham i 2008. Da 
laget vi Pinot i en langt modnere stil, med 
sen plukketid. Så kom 2008 med sjokke-
rende alkoholnivåer, 15 volumprosent. Og 
klar overmodenhet. Også min far reagerte 
på det, og fra 2009 laget vi slankere, kjø-
ligere viner. 

Et pent knippe Knez-viner presentert i kjelleren hos The Madrones i Anderson. 

Jasmine Hirsch har gjort mye arbeid med å kart-
legge alle vinmarkene sine. 

Wells Guthrie hos Copain er en av drivkreftene bak 
den kjøligere Pinot-stilen. Foto: Copain. 
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De er ikke gratis
Da den første bølgen Pinot-viner kom til 
Norge for 2-3 år siden, var dollarkursen 
langt lavere enn nå. Den kraftige prisstig-
ningen på disse vinene har gjort at salget på 
Polet – og spesielt i spesialutvalgene – har 
gått ned. Men det er fortsatt en del halvri-
melig Pinot igjen fra North Coast. 
Rimeligere Pinot-viner finner vi i Central  
Coast – som er strekningen mellom Los  
Angeles og San Francisco. Og området 
rundt Santa Barbara. 

Her er tre fra basisutvalget.:

2896601 Babcock Santa Barbara Pinot 
Noir 2013
California, USA. Kr 179,- 
84 poeng. Karakter: 5 Basisutvalget. 
Litt varm frukttone med vekt på jordbær, 
moreller og en svakt jordlig finish, sammen 
med urter og krydder. Passer til hvit fisk, 
kylling og hvitt kjøtt. 

3521401 Tyler Santa Barbara County 
Pinot Noir 2014
California, USA. Kr 269,-
87 poeng. Karakter: 6. Basisutvalget.
Fin, frisk, pur rødbærstone i denne vinen 
hvor alt er balansert, elegant også. Lite å 
trekke for denne stilen. Middels til god fylde, 
og en kjølig frukt dominerer. Til fisk og hvitt 
kjøtt og gastronomi. 

2665001 Copain Tous Ensemble Pinot
Noir 2014, 
Sonoma Coast, California, USA. Kr 289,-
87 poeng. Karakter: 6. Basisutvalget. 
Dette var på mange måter gjennombrudds-
vinen for den nye generasjonen av Pinot’er i 
Norge ettersom den havnet i basisutvalget. 
Fin, frisk, kirsebær- og rødbærsaktig frukt, 
med integrert krydder og god lengde. 

Vinstaten California. Ill: California Wine Institute

Et knippe Pinot Noir-viner. Alle er gode, på sin måte. Foto: Geir Salvesen


