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Nr 12924201 Ponte de Lima Vinho Verde Loureiro 2020 kr 149,90
Adega Cooperativa de Ponte de Lima, Minho, Portugal 
(Fins nesten overalt i Telemark)
Hvitvin. Drue: Loureiro fra cirka 20 år gamle vinstokker. 
Ståltankmodnet kort tid. 
Alkohol: 12 prosent Sukker: 3,5 g/l Syre: 6,8 g/l
Perlende strågul. Nydelig aroma av sitron, hvit fersken, gult 
eple, blomster og mineraler. Middels fyldig konsentrert ren, 
frisk og fruktig passe tørr smak. Lang nyansert forfriskende 
ettersmak.

Passer til: Suverent best til reker, men går fint også 
til andre skalldyr, torsk, sushi og grønnsakretter. 
Flott til kos. Temperatur: 8-10 grader.

Konklusjon: Testens beste kjøp! 
Drikkeklar, drikkes i løpet av 2021.

Nr 4334501 Solar das Boucas Loureiro 2020  kr 109,90
Solar das Boucas, Minho, Portugal 
(Porsgrunn Jernbanegata, Skien og bestillingsutvalget)
Hvitvin. Drue: Loureiro. Ståltankmodnet 3 måneder. 
Alkohol: 12 prosent Sukker: 1,8 g/l Syre: 7 g/l
Perlende strågul. Pen, men litt enkel aroma av kvede, 
sitron og blomster. Delikat, slank, tørr og frisk eplepreget 
smak med sitronsteinbittersnert i ettersmaken.

Passer til: Reker, skjell, torsk, salat uten mye 
bitterstoffer eller kos. Temperatur: 8-10 grader.

Konklusjon: Rimelig, enkel og god. 
Et lite trekk for litt for snerpende bitterhet. 
Drikkeklar, drikkes i løpet av 2021.

Nr 3973601 Solkar das Boucas Alvarinho 2019 kr 169,90
Solar das Boucas, Minho, Portugal 
(Bestillingsutvalget)
Hvitvin. Drue: Alvarinho fra 12 år gamle vinstokker. 
Ståltankmodnet 1 måned på bunnfall. 
Alkohol: 12,5 prosent Sukker: 1 g7l Syre: 7,4 g/l
Strågul. Lukket duft av pære, melon og mineraler. 
Middels fyldig ren og fruktig smak med bra 
frisk ettersmak. 

Passer til: Krabbe og andre skalldyr, 
fisk og grønnsakretter eller kos. 
Temperatur: 10-12 grader.

Konklusjon: Ingen dårlig vin, men litt for 
tilknappet og lite generøs på duft og smak. 
Drikkeklar, kan muligens bli bedre ved lagring.

Nr 1362101 Granbazán Albariño Etiqueta Verde 2020 kr 219,90
Agro de Bazan, Rias Baixas, Galicia, Spania 
(Bestillingsutvalget)
Hvitvin. Drue: Albariño fra cirka 25 år gamle vinstokker. 
Ståltankmodnet 4 måneder på bunnfall. 
Alkohol: 13 prosent Sukker: Cirka 1 g/l Syre: 7,3 g/l
Strågul. Flott aroma av hylleblomst, fersken og urter samt et 
lite saltstreif.  Fyldig og fruktig med flott balanse mellom 
friskhet, syrlighet og alkohol. Lang forfriskende ettersmak 
med et lite saltinnslag.

Passer til: Best til krabbe, men går fint også til 
øvrige skalldyr, fisk og grønnsakretter. Flott til kos. 
Temperatur: 10-12 grader.

Konklusjon: Nydelig luksuriøs vin. 
Meget bra kjøp! Drikkeklar, drikkes i løpet av 2021.
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Atlantiske skalldyrviner
Skalldyrene blir bedre og bedre utover høsten. Tida er kommet for å finne de perfekte vin-
partnere til reker og krabbe. Portugal og Spania er ikke bare kjent som to store stolte vin-
nasjoner, men er som Norge viktige fiskerinasjoner, der Atlanteren smyger seg langs hele 
Portugal, og Spanias galisiske kyst. Det er ikke tilfeldig at Portugals slanke friske, ranke og 
rene Loureiro går godt i spann med reker. Det er heller ikke noe sjokk at viner basert på 
druesorten som portugiserne kaller Alvarinho og spanierne har gitt den språklige varian-
ten Albariño med sin større fylde, fedme og fruktighet, rikere alkohol og gjæringsbunn-
fallmodning funker flott til krabbelars. Dermed plukket jeg med meg to Loureiro-viner og 
to Alvarinho-/Albariño-viner på polet. De ble så testet mot reker og krabbe av et smakspa-
nel. Kåret til den beste Loureiro-vinen ble Ponte de Lima Vinho Verde 2020. Den fikk ter-
ningkast 6.  Den vinen er et knallkjøp rett og slett! Med super kvalitet, men også høyere 
pris, fikk den beste Albarino-vinen Granbazán Etiqueta Verde 2020 terningkast 5. På den-
ne måten er det duket for en herlig kosehelg!
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